Základní !kola, Praha 2, Lond"nská 34
!kolní program EVVO
pro "kolní rok 2012/2013
Tento program vychází z #VP Svobodná základní !kola v platném zn$ní.
Environmentální vzd$lávání, v"chova a osv$ta budou na na!í !kole realizovány pomocí
rozvíjení klí%ov"ch kompetencí, za&azením pr'&ezového tématu Environmentální v"chova do
p&edm$t' a realizací r'zn"ch díl%ích aktivit – projekty, vycházky po okolí, p$stování rostlin
atd.

Klí#ové kompetence:
U (ák' budou rozvíjeny tyto klí%ové kompetence (systém v$domostí, schopností, dovedností i
postoj' pot&ebn"ch ke kompetentnímu jednání v p&irozen"ch (ivotních situacích) zejména
t$mito strategiemi:

Kompetence k u#ení
! Vyhledávání souvislostí a chápání sv$ta jako systému, vytvá&ení my!lenkov"ch
schémat.
! Práce s r'zn"mi zdroji informací (odborná literatura, internetové zdroje, p&írodniny,
!kolní atlas sv$ta), jejich porovnávání, ov$&ování a vyu(ití v praktickém (ivot$.
! Experimentální metody (práce s mikroskopy, laboratorní práce) a jejich následné
kritické posouzení a vyvození záv$r'.
! Pou(ívání obecn$ u(ívan"ch termín', znak' a symbol'.
! T&íd$ní podle charakteristick"ch znak' (organismy, nerosty a horniny, geologická
období).

Kompetence k $e"ení problém%
! Kritické my!lení a uv$domování si zodpov$dnosti za svá rozhodnutí a zhodnocení
v"sledk' sv"ch %in' (nap&. odpov$dnost jedince za (ivotní prost&edí, principy trvale
udr(itelného rozvoje).
! Praktické ov$&ení správnosti &e!ení problém'.

Kompetence komunikativní
! Vhodná a v"sti(ná formulace názor' a my!lenek.
! Vyu(ívání informa%ních a komunika%ních prost&edk' (tabulky, grafy, obrázky, mapy).
! Zapojování se do diskuze, obhajoba vlastního názoru.

Kompetence sociální a personální
! Spolupráce ve dvojicích, skupinách.
! Realizace projekt'.
! Sebehodnocení.

Kompetence ob#anské
! Chápání základních ekologick"ch souvislostí a environmentálních problém'.
! Respektování po(adavk' na kvalitní (ivotní prost&edí (nap&. t&íd$ní odpadu).
! Principy trvale udr(itelného rozvoje spole%nosti.

Kompetence pracovní
! Bezpe%né a ú%inné pou(ívání pracovních pom'cek, nástroj' a vybavení (mikroskopy,
prepara%ní soupravy, chemické sklo, filtra%ní soupravy, vybrané chemikálie…).
! Ochrana zdraví p&i práci a dodr(ování vymezen"ch pravidel (pou(ívání ochranného
od$vu, br"lí a rukavic v rámci laboratorních prací ze sv$ta chemie).

Environmentální v&chova a její napl'ování v rámci celé "koly:
!
!
!
!
!

T&íd$ní odpadu.
Náv!t$vy expozic, v"stav a muzeí.
Získávání informací o (ivotním prost&edí.
Zapojení v!ech (ák', pedagog' i rodi%' do aktivit !koly.
Poznávání p&írody (b$hem zotavovacích pobyt', v"let' do p&írody, vycházek do
pra(sk"ch park').
! Vyu(ívání nabídky program' ekologick"ch center.
! Seznámení se sv$tov"mi a mezinárodními dny:
22.3. – Sv$tov" den vody,
22.4. – Den Zem$.
5.6. – Sv$tov" den (ivotního prost&edí ...

Environmentální v&chova a její napl'ování v rámci jednotliv&ch
ro#ník%:
1. – 3. ro#ník
! Ekosystém – les, voda.
! Lidské aktivity a problémy (ivotního prost&edí – odpady a hospoda!ení s odpady
(odpady a p&íroda).
4. – 5. ro#ník
! Základní podmínky (ivota – voda (v"znam vody pro lidské aktivity), ovzdu"í (v"znam
pro (ivot na Zemi), p#da (zem$d$lství v krajin$).
! Ekosystémy – les (les v na!em prost&edí), pole (zp'soby hospoda&ení), m$sto (um$l"
ekosystém), kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivn$ní p&írody v pr'b$hu
civilizace a( po dne!ek).
! Vztah %lov$ka k p&írod$ – ná" %ivotní styl (t&íd$ní odpadu).
6. – 9. ro#ník
! Vztah %lov$ka k prost&edí – aktuální ekologick& problém (p&í%ina, d'sledek,
souvislosti a mo(nosti &e!ení), prost!edí a zdraví (mo(nosti a zp'soby ochrany
zdraví).

! Lidské aktivity a problémy (ivotního prost&edí – zem$d$lství a %ivotní prost!edí,
ekologické zem$d$lství, doprava a %ivotní prost!edí (doprava a vliv na prost&edí),
pr#mysl a %ivotní prost!edí (pr'myslová evoluce a demografick" v"voj, vlivy
pr'myslu na prost&edí), zm$ny v krajin$ (krajina d&íve a dnes, vliv lidsk"ch aktivit,
jejich reflexe a perspektivy), zásady udr%itelného rozvoje.
! Základní podmínky (ivota – energie (energie a (ivot, vyu(ívání energie, mo(nosti a
zp'soby !et&ení energie), p!írodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich
vy%erpatelnost, vlivy na prost&edí, principy hospoda&ení s p&írodními zdroji).

Tento program projednala a schválila pedagogická rada dne 11.9.2012.
V Praze 12.9.2012

Martin #ev%ík
&editel !koly

