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V dnešním pĜetechnizovaném svČtČ nutná potĜeba. Kdy a kde zahájit výchovu k ekologickému
chování?
Kdy – co nejdĜíve.
Kde – v rodinČ i škole.
Jak to dČláme u nás? Hrou þi zábavnou projektovou formou, která musí mít také nČjaký dosažitelný
cíl a dílþí drobné odmČny. VlastnČ pĜebíráme formy výchovy našich rodiþĤ a prarodiþĤ. Když se budeš
snažit, nČco dostaneš. A ono to platí. Nikoho nemusíme pĜemlouvat a násilnČ do ekologické výchovy
nutit. DČti pracují samy a rády. VĤbec jim nepĜipadá, že se vlastnČ uþí.
Možná jsem v úvodu výchovu k ekologickému chování zlehþila. UvnitĜ je obrovská, trvalá,
plánovaná a obČtavá þinnost všech uþitelĤ.
Má generace byla zvyklá na jednu popelnici. O potĜebČ nČjakého „zbyteþného“ tĜídČní odpadĤ
nebylo ani zdání. Mléko se kupovalo do konví, nápoje byly ve sklenČných vratných lahvích, nádobí
bylo na celý život a ještČ se dČdilo. Obleþení se pĜešívalo.
Naše dČti však žijí v naprosto odlišných materiálních podmínkách. Zvykli jsme si na vČtšinovou
jednorázovost použití vČcí denní potĜeby, narĤstá automobilová doprava, svČt pokroþil materiálnČ
mílovými kroky. Jsme zavaleni odpadky. Co s tím?
VČnovat se novČ nastupující generaci v každé možné chvilce a vést ji k hospodárnosti a ochranČ
pĜírody.Proto již od prvních tĜíd zapojujeme žáky do rĤzných ekologicky zamČĜených soutČží, projektĤ
a her. PĜihlašujeme se k projektĤm Evropské unie. Velmi pĜínosné jsou dlouhodobé projekty prolínající
všemi roþníky.
Zapojili jsme se proto do pilotního projektu Ekoškola. V prĤbČhu dvou let pozorují žáci své okolí,
zpracovávají energetické audity, všímají si nehospodárného jednání. Navrhují opatĜení a zároveĖ se je
snaží naplĖovat.
V loĖském roce jsme obhajovali projekty „Nebojme se odpadĤ“ a „Úspora energie ve školách“.
V prĤbČhu roku tĜídí žáci odpad, papír, plast, sklo i nebezpeþný odpad. Každá tĜída vyrábí informaþní
panely o své þinnosti.
V cestČ za získáním titulu organizují dále uþitelé ve spolupráci se školní samosprávou celou Ĝadu
jednorázových akcí s tématickým zamČĜením:
x „MimozemšĢané se dívají na naši zem a diví se, proþ si ji tak niþíme“
x Víme, co kam patĜí
x MĤj kousek ZemČ
x Módní pĜehlídka odČvĤ vyrobených z odpadových materiálĤ
x EkobČh poĜádaný jako souþást PIM
A þím dČti odmČĖujeme?
Pochvalným diplomem, návštČvou ZOO, kina, lanového centra, dotovanými výlety. Oblíbenou
odmČnou je i dČtský sponzorig. VýtČžek sbČrové akce jsme vČnovali na sponzorování chovu klokánka
králikovitého v pražské ZOO.
NejvČtší dárek je, když se dČti mohou pracemi pochlubit svému okolí, zorganizovat výstavu,
prezentovat se v novinách.
Jako Ĝeditelka školy pozitivnČ vnímám nárĤst populárnČ vzdČlávacích akcí poĜádaných odbornými
spoleþnostmi.
Zábavnou a nenásilnou hravou formou vedou dČti k ekologickému chování. K takovým akcím patĜí
i „MĤj kousek ZemČ“, který pro žáky základních škol uspoĜádala ýeská geologická služba.
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