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Věcné vyhodnocení projektu

      Projekt „Environmentální výchova na 2. stupni ZŠ“ probíhá na ZŠ a MŠ Višňová ve formě
povinně volitelného předmětu pod názvem „Environmentální výchova“. Vychází z RVP a je
zařazen ve ŠVP. Předmět navštěvují žáci 2. stupně ve výběru 35 žáků. V projektu si žáci osvojili
teoretické znalosti environmentálních problémů ve vazbě na jednotlivé sféry planety Země.
Součástí hodin byla také praktika, která navazovala na probranou problematiku. Tvůrčí činnost
byla inspirována Globální výchovou a využili jsme širokou škálu aktivit. Žáci se učili formou her,
pohybové a výtvarné činnosti, pokusů, pracovali ve skupinách a v přírodě.

       Z poskytnutého grantu jsme pořídili didaktické pomůcky, prioritou bylo pořízení vhodných
učebnic, dále slovníčku pojmů a podkladů pro praktické aktivity ve škole. Snahou bylo vybrat
skutečně ty nejlepší dodavatele, kterými byly především ekologická střediska vydávající vlastní
vyzkoušené materiály. Dále jsme absolvovali tři ekovýchovné programy. Jeden se uskutečnil přímo
na půdě školy. Společnost přátel přírody „Čmelák“ k nám přijela z Liberce s programem „Jeden
z našich nejcennějších pokladů“. Program trval 2 hodiny a žáci se v něm seznámili se vznikem a
významem půdy, kdy si zkusili „vyrobit“ i vlastní zeminu. K dalším dvěma programům jsme vyjeli
objednaným autobusem. V Liberci jsme navštívili SEV Divizna při ZOO Liberec, kde žáci 8. a 9.
ročníku absolvovali 3 hodinový program „Nemocná planeta“ zaměřený na globální problematiku.
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje „Střevlík“ jsme navštívili s mladšími žáky 6. a 7.
třídy. Zde jsme měli objednány dva programy (2+2h), probíhající v interiéru i exteriéru střediska,
což zajistilo pestrost a lepší koncentraci žáků. Programy probíhají pod názvem „Kde se skrývá
energie II.“ a „Letem ptačím světem II.“. Zabývali jsme se zde problematikou výroby a spotřeby
(úspory) energie. Žáci si odnesli plno nápadů a námětů na to, jak sami mohou přispět k úspoře
energie. Ve druhém programu jsme vyrazili do okolní přírody a žáci s instruktory zkoumali
ornitologický ráj v okolí Oldřichova v Hájích. Dopravu nám zajistila firma Brzák. OON byli
vyplaceny formou „Dohody o provedení práce“ lektorům předmětu.

Přehled o čerpání dotace v roce
2007 (v Kč)

dotace skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem: 24100,- 24100,-

z toho platy 0,- 0,-

z toho OON 10600,- 10600,-

z toho odvody 0,- 0,-

z toho FKSP 0,- 0,-

z toho OBV celkem  13500,-  13500,-
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