Plán environmentální výchovy ŠD pro školní rok 2018/2019
 Vycházky do přírody
Pravidelně během celého školního roku - podzim až jaro.
- pozorování a hodnocení chování lidí k životnímu prostředí (co je správné, co je špatné)
- pozorování rostlin a živočichů
- sběr přírodního materiálu
- vnímání rozmanitosti přírody (roční období)
Máme v plánu několik akcí nadčasový rámec ŠD:
- návštěva divadla
- návštěva Planetária
- návštěva ZOO
- pobyt v přírodě: "Lesní sobota - putování za skřítkem Podzimníčkem", " Zimní sobota“krmení zvířat v lese, "SPOLU“-víkendová akce na chatě
- pracovně tvořivá odpoledne: „Šikulové v akci“ (žáci navštěvující kroužek Šikulky)
 Čistota prostředí a jeho úprava
Provádíme průběžně během školního roku.
- úklid v okolí školy, ve škole – práce na záhonech školního pozemku, jarní výsev rostlin a péče o
ně, sklizeň rostlin (práce probíhají během školního roku vzhledem k ročnímu období)
- výstavky výrobků a výkresů dětí
 Třídění odpadu
Ve školní družině provádíme třídění odpadu pravidelně každý den (papír a plast a ostatní odpad).
Od letošního roku rozšiřujeme o třídění tetrapackových obalů.
 Soutěže
Zapojujeme se a připravujeme průběžně ve školním roce.
- zapojujeme se do celoškolních soutěží
- připravujeme výtvarné a pracovní soutěže- přírodní tematika
- zúčastňujeme se i soutěží pořádaných městem nebo městskou knihovnou
 Pracovní činnosti a výtvarné práce
Zařazujeme průběžně během celého roku a souvisí s tematickými bloky.
- využití přírodního a odpadového materiálu, přírodní tematika
Pomáháme při akcích pro rodiče a děti pořádaných školou ("Vánoční dílna", školní ples).
Pro děti a jejich rodiče připravujeme "Jarní dílnu", kde si mohou zhotovit výrobky z přírodního
materiálu.
 Tradiční řemesla
Práce s přírodním materiálem (seno, sláma, proutí, kůra apod.), s modelovací hmotou, samo
tvrdnoucí hmotou, lisování rostlin a batikování. Provádíme průběžně během školního roku.
V souvislosti s touto tematikou organizujeme pro rodiče a děti "Odpolední malování s paní
Matouškovou"(malování na keramiku, trička, hedvábí apod.).
 Zdravý životní styl
- pohybové aktivity a hry v areálu školy, v tělocvičně, na školní zahradě a městských hřištích.
Během celého školního zajišťujeme dětem pitný režim.
V rámci zdravého životního stylu připravujeme pro děti "Družinovou pouť", „Soutěžím
s kamarádem“ (sportovní soutěže) a "Jízdu zručnosti"(na koloběžkách).
Tyto akce probíhají v květnu a v červnu.

 Příroda v literatuře
- práce s encyklopediemi (využití získaných informací při výtvarných a pracovních činností)
rozhovory o chování v přírodě a zajímavé besedy s odborníky (včelaři, hasiči, knihovnicí,
jevíčským pamětníkem).
Zařazujeme průběžně ve školním roce a v souladu s tematickými bloky.
 Víkendový pobyt na chatě v přírodě (dvoudenní)
Hry, soutěže a aktivity vedoucí k prohlubování znalostí o přírodě a všem kolem nás. Dbáme také na
ochranu přírody a pomocí her a různých aktivit posilujeme u dětí ekologické myšlení a cítění.
Velký důraz je také kladen na prohlubování mezilidských vztahů, tolerance, řešení problémů a
dodržování pravidel fair play.
Akce probíhá v červnu, dle počasí.
Hry, soutěže s další aktivity zařazujeme během školního roku a v souladu s tematickými bloky.

