Roční realizační plán EVVO na školní rok 2017/2018 – 2. stupeň
ZÁŘÍ


Zapojení do soutěže Recyklohraní (celoroční soutěž)



Adaptační kurz – 6., 7. ročník



Atletické závody - životní styl, zvyšování fyzické kondice



Vyhlášení sběru papíru, víček od PET lahví



Sport ROADSHOW – SOŠ Blatná



Zapojení do projektu Ovoce a mléko do škol

ŘÍJEN


Aktivní pomoc při ochraně životního prostředí - třídění odpadů



Přírodovědný klokan - 8., 9. roč.



Výchova k volbě povolání: Vzdělání a řemeslo – Blatná – 8., 9. ročník



Beseda v knihovně - 6. ročník



Den s obnovitelnými zdroji – SPŠ Volyně – 9. ročník



Branný den



Návštěva knihovny – 6. ročník



Zapojení do projektu Záložka do knihy – Tajuplný svět knižních příběhů

LISTOPAD


Znečišťování ovzduší - problémy znečišťování životního prostoru při výrobě el. energie



Způsob vytápění domácností, snaha o co nejmenší zatížení živ. prostředí zplodinami



Šetření el. energií



Energie 21. století- výuka F, Ch - 8., 9. ročník



Třídění odpadů - sběr papíru a víček od PET lahví



Výchova k volbě povolání: Úřad práce Strakonice - 9. roč



Čertovské zastavení - tvořivé dílny



Hodina moderní chemie – program VŠCHT - 8., 9. ročník



Techmánie Plzeň – 6., 7. ročník

PROSINEC


Vztahy mezi lidmi, tradice, život předků - výuka Ov, D



Zhotovení jednoduchých vánočních ozdob, vánoční pečivo, úprava stolu výuka Pv, Vv, Vkz tradice, zvyky



Vánoční výstava - Muzeum Blatná - tradice, zvyky



Vánoční zpívání na schodech

LEDEN


Ochrana zdraví proti infekčním chorobám - prevence, zdravý životní styl



Zásady první pomoci při úrazech - principy poskytování pomoci



Protidrogová prevence - rizikové faktory v chování žáků, zdravý životní styl, rozvoj osobnostních
rysů

ÚNOR


Vztah k prostředí kde žiji, udržování pořádku ve třídách, šatnách



Péče o pokojové květiny - základní životní podmínky, pozitivní klima školy



Šetření energií doma i ve škole, šetření školního majetku



Divadlo Příbram – 8. ročník

BŘEZEN


Přírodní katastrofy - ničivá síla vody připomenutí povodní v Blatné v roce 2002 - výuka Př, Z, Ov



Velikonoční jarmark - tradice, zvyky

DUBEN


Význam lesů v krajině, druhy stromů, živočichů



22. 4. Den Země - úklidové práce (zlepšení prostředí v okolí školy i bydliště) - projektový den



Návštěva Okresního soudu Strakonice - 9. roč. - legislativní rámec životního prostředí, vztahy
mezi lidmi



Divadlo Příbram - 6. ročník

KVĚTEN


Globální problémy - přelidnění, choroby, vyčerpání nerostných surovin



Sportovní den - zapojení žáků do soutěží - životní styl, zvýšení fyzické kondice



Třídění odpadů - sběr papíru a víček od PET lahví



Exkurze JE Temelín - 9. roč. - spotřeba elektřiny



Školní výlety s důrazem na poznávání regionálních zajímavostí



Exkurze Meteorologická stanice Kocelovice - 6. ročník

ČERVEN


Chráněná území - význam, rozdělení, ochrana přírody, krajiny, kulturní památky



Zakládání herbářů - 6. ročník - druhová diverzita



5. 6. Světový den životního prostředí - biodiverzita, propojenost života na Zemi



Školní výlety s důrazem na poznávání regionálních zajímavostí



Exkurze Pivovar Prazdroj Plzeň - 9. roč. - biotechnologie



Výtvarná soutěž Příroda Blatenska



Akademie - prezentace tvůrčích aktivit žáků se zohledněním prvků environmentální výchovy



Vyhodnocení soutěže o nejlépe upravenou šatnu

Celoroční projekty:


Recyklohraní - Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT
České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení.



Ovoce a mléko do škol – Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zdravého vývoje školní
mládeže.

Ekologicky zaměřené aktivity probíhající celý školní rok:


Koutek živé a neživé přírody - V každé třídě si děti s učitelem vytvoří koutek přírody – květiny,
přírodniny, knihy, výrobky, ….



Šetříme elektrický proud - Zbytečně nikde nesvítíme, pokud není třeba.



Šetříme vodou - Zbytečně nenecháváme téct vodu.



Péče o rostliny na chodbách školy - Péči obstarávají žáci v hodinách pracovního vyučování.



Spolupráce se Středisky ekologické výchovy - Učitelé si mohou vybrat z nabízených programů.



Práce na školním pozemku - V rámci vyučovacího předmětu Pracovní vyučování.



Třídění odpadů v učebnách, kanceláří a prostorách školy.

Roční realizační plán je doplňován během školního roku o akce, které jsou průběžně nabízeny.
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