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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj životního prostředí v České republice 
od roku 1989 až do současnosti. Zároveň je v této práci věnována pozornost začlenění 
environmentální výchovy do školství. V praktické části se věnuje nutnosti třídění 
odpadu, hlavně však sběru starého papíru a možností jeho následného využití. 
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ÚVOD 

Životní prostředí, ekologie, environmentální výchova jsou pojmy, které se 

v důsledku zhoršujícího se životního prostředí objevují vnáší řeči i mysli čím dál 

častěji. Myslím si, že lásku k přírodě a všemu živému v ní je nutné v dětech pěstovat. 

Pokud mohu soudit ze svých zkušeností, které jsem získala za dobu své 

pedagogické činnosti, ekologii a ochraně životního prostředí se moc času nevěnuje. 

Myslím si, že je to velká škoda, protože na základních školách, hlavně však na I. stupni, 

má pedagog velké možnosti, jak u dětí vzbudit zájem o přírodu. Děti se nechají velmi 

dobře motivovat pro jakýkoli projekt, který by se zabýval environmentální otázkou. 

Jsou velmi nadšené a zvídavé, zajímá je vše nové a doposud nepoznané. Z každého 

výsledku, i když je nepatrný, se dokáží radovat. 

Pojem environmentální výchova v sobě zahrnuje širokou škálu možností, na které 
bych se mohla zaměřit. Rozhodla jsem se orientovat na jednu oblast, která je blízká 
cílové skupině dětí - odpad. Je chápán jako věc, které se chce její majitel zbavit. 
Odstranění je nutné z hlediska ochrany životního prostředí. Recyklace je jedna 
z možností, jak se zbavit odpadu , a dokonce využít v něm skryté látky k další potřebě. 
Základem recyklace je třídění odpadu. 

Vzhledem k tomu, že mým žáků je třídění odpadů většinou nic neříkající pojem, 
rozhodla jsem se pro vypracování krátkodobého projektu, který bude zaměřen na starý, 
již nepotřebný papír a jeho možné využití. Mým záměrem při zpracovávání tohoto 
projektu bylo ukázat jim, že sběr starého papíru není zbytečností. 

Je tedy na nás, dospělých, abychom jim ukázali, kolik krás a zajímavostí jim nabízí 

svět kolem nich. 



1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

(teoretická část) 

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY - VYMEZENÍ 

Environmentální: anglický ekvivalent českého pojmu životní prostředí je environment, 

vědní obor interdisciplinárního charakteru zabývající se životním prostředím se nazývá 

environmentalistika. V návaznosti na životní prostředí se označuje v uvedeném smyslu 

přívlastek slovem environmentální. 

Ekologický: ekologie původně vznikla jako obor biologický. Zabývá se vztahy mezi 

organismy navzájem a mezi organizmy a prostředím. Ekologie je vědní disciplína a lze 

ji chápat jako obor interdisciplinární. Užívání tohoto termínu je mnohdy nesprávné, je 

spojováno s péčí o životní prostředí. Odvozený termín „ekologický" je často zaměňován 

za adjektivum od výrazu životní prostředí. 

Vzdělání, vzdělávací procesy: jsou takové činnosti, které probíhají v nějakém 

edukačním prostředí a zahrnují řízené učení nějakého subjektu, jemuž je exponována 

nějaká didaktická informace. 

Výchova: je proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout 

pozitivních změn v jeho vývoji. 

Ekologická výchova: starší, v České republice stále velmi vžitý pojem, který je svým 

významem rovnocenný s pojmem environmentální výchova. 

Recyklace: jedna z možností, jak se zbavit odpadu, a dokonce využít v něm skryté látky 

a energii k další potřebě. Základem recyklace je třídění odpadu, a to nejlépe už jeho 

původce. Pro recyklaci jsou vhodné tradičně sbírané kovy, sklo a papír. 



Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta: Výchova, vzdělávání a osvěta se 
provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednám, které je v souladu s principem trvale 

udržitelného života, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality prostředí, jeho 

jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. 

1.2. PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Tlak na zveřejňování environmentálních informací v průběhu 90. let minulého 

století byl tak výrazný, že vedl k vytvoření samostatného zákona o právu na informace 

o životním prostředí (zákon ě. 123/1998 Sb.) dříve, než vznikl obecný zákon 

o svobodném přístupu k informacím (zákon ě. 106/1999 Sb.). Byl prvním zákonem 

„aproximační vlny", v níž byla přejímána legislativa Evropského společenství 

a předběhl také Aarhuskou úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, kterou 

podepsala Česká republika v červnu 1998 na 4. ministerské konferenci v dánském 

Aarhusu. 

Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, vytváří pravidla 

komunikace mezi veřejnou správou, správci dat a uživateli dat. Občanům tento zákon 

zpřístupňuje informace, které jsou základní a výchozí podmínkou pro jejich účast 

v rozhodovacích procesech a na řešení problémů týkajících se životního prostředí. 

Tento zákon také zpřístupňuje informace, které vypovídají zejména o stavu životního 

prostředí a všech jeho složek, příčinách a důsledcích tohoto stavu. 

1.2.1 JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM O ŽIVOTNÍM 

PROSTŘEDÍ 

Povinnost budovat Jednotný informační systém o životním prostředí (JISŽP) je 

uložena zákonem č. 2/1969 Sb. Cílem JISŽP je naplňování informační povinnosti vůči 

veřejnosti v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním 



prostředí. JISŽP jakožto podpůrný nástroj se vyvíjel v jiných etapách, než jsou 

definována jednotlivá období ochrany životního prostředí. 

Do roku 1995 

V této době probíhaly zásadní analytické práce, které definovaly potřebný rozsah 

sbíraných informací. V tomto období vznikla většina dnešních informačních systémů 

v resortních organizacích. 

1996 - 1 9 9 9 

Po selhání centralizovaného řešení se MŽP soustředilo na vyřešení jednotlivých 

složkových informačních systémů, kdy probíhala jejich zásadní decentralizace. Živelný 

rozvoj informačních zdrojů tak sice později přinesl problémy při harmonizaci 

jednotlivých systémů, na druhé straně však umožnil rychlé naplnění požadavků 

právních předpisů a velké zvýšení rozsahu sbíraných dat. 

2000-2001 

V roce 2000 byla schválena první informační strategie MŽP. Hodnotí dosavadní 

vývoj a identifikuje nutnost vybudování infrastruktury. V rámci naplňování strategie je 

vybudována celoresortní síť, informační zdroje jsou katalogizovány. 

2002 - 2003 

Je vybudován centrální portál životního prostředí, mapové a indikátorové služby. 

Tyto nástroje jsou dále použity v jednotlivých resortních organizacích i v rámci veřejné 

správy ČR a dochází k nastavování technické interoperability informačních zdrojů 

resortu. 

Od roku 2004 

Informační strategie pro roky 2004 - 2006 j i ž vychází z existující infrastruktury. 



1.2.2 HLAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Portál, Brána k informacím o životním prostředí, je centrálním místem 

publikujícím informace o životním prostředí. Zpřístupňuje na jednom místě indikátory 

udržitelného rozvoje či desítky map stavu životního prostředí. Nejnovějším, veřejností 

vyžádaným zdrojem informací je integrovaný registr znečišťování. 

Důležité internetové adresy pro získání informací: 

http://portal.env.cz 

http://indikatory.env.cz 

http://goeportal.cenia.cz 

http://mis.env.cz 

(CENIA,2005) 

1.3 VÝVOJ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ÚZEMÍ 

ČR PO ROCE 1989 

Vývoj ochrany životního prostředí v České republice od roku 1989 po současnost 

lze rozdělit do čtyř fází lišících se chodem dění, které vedlo ke změnám v životním 

prostředí. 

1.3.1 ZAKLADATELSKÉ OBDOBÍ (1989-1992) 

Po celá devadesátá léta minulého století se mluví o „ekologické" výchově, neboť 

i vztah k životnímu prostředí je nazýván „ekologií". Teprve v důsledku diskusí o tom, 

zda je lepší hovořit o „ekologii" jako obecnějším pojmu mimo vědecký obor ekologie, 

anebo používat výraz environmentální, tj. vztahující se k životnímu prostředí, začal se 

prosazovat také u výchovy název environmentální. 

Zakladatelské období bylo předznamenáno „Duhovým programem", politickým 

dokumentem, jehož hlavním rysem byla příprava a schválení první generace nové 

environmentální legislativy (zejména nové zákony o odpadech, ovzduší, ochraně 

http://portal.env.cz
http://indikatory.env.cz
http://goeportal.cenia.cz
http://mis.env.cz


přírody a krajiny, posuzování vlivů na životní prostředí) a novelizace některých zákonů 

z předchozího období. Nové právní předpisy byly zaměřeny na dosažení co největšího 

zlepšení stavu životního prostředí v co nejkratším čase a obsahovaly celou řadu 

„transformačních prvků", např. velmi přísný režim přeshraničního pohybu odpadů, 

dočasně platné emisní limity či časově omezený provoz nezabezpečených skládek 

odpadů. Hodnocení vyvolaných ekonomických dopadů nebylo považováno za prioritu. 

Bylo to období, ve kterém se měnilo celé národní hospodářství, a tak posuzování 

ekonomických dopadů nové legislativy bylo téměř nemožné. Souběžně s právem byly 

transformovány stávající a založeny nové instituce státní správy, zejména Ministerstvo 

životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí, a instituce podpůrné - např. 

Státní fond životního prostředí ČR, Český ekologický ústav. Zájem veřejnosti 

o problematiku životního prostředí byl vysoký. Stav jednotlivých složek životního 

prostředí se lepšil, bylo to však způsobeno především ekonomickou transformací 

národního hospodářství - omezením či úplným zastavením mnoha energeticky 

náročných a silně znečišťujících výrob. 

Duhový program 

Duhový program z roku 1990 definoval oblasti, ve kterých bylo nutné přednostně 

připravit nové právní úpravy. Poprvé v historii se na území České republiky začal 

vytvářet jednotný systém ochrany životního prostředí, když všechna předchozí opatření 

vznikala v souvislosti s určitou hospodářskou činností a jejími důsledky. Do konce roku 

1992 obsahoval právní řád České republiky kompletní úpravu ochrany složek životního 

prostředí, státní správy, kontroly (inspekce) i financování životního prostředí. 

V některých oblastech, zejména u odpadů, se jednalo o první samostatnou právní 

úpravu. 

Zákony byly do určité míry ovlivněny právní úpravou tehdejších Evropských 

společenství, často však obsahovaly časově omezené „transformační" prvky. 



1.3.2 IMPLEMENTAČNÍ OBDOBÍ (1993-1998) 

Environmentální vzdělávání 
Po prvních zkušenostech s organizováním E W O Ministerstvo životního prostředí 

v roce 1993 zpracovalo podmínky pro udělování grantů a podpor nevládním 

organizacím a uskupením. Počet subjektů, které se mohly systematicky na výchově 

a osvětě podílet, se tak rozšířil. 

Státní environmentální politika z roku 1995 definuje poslání E W O jako změnu 

postojů a jednání člověka vůči přírodnímu prostředí. Je také konstatováno, že v ČR 

neexistuje ucelený systém E W O . 

V červnu roku 1998 parlament schválil zákon č. 123/1998 Sb. o právu na 

informace o životním prostředí. Ministerstvu životního prostředí je uložena povinnost 

podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního 

prostředí se zvláštním zaměřením na výchovu dětí a mládeže. 

Charakteristika daného období 
Po vlně nové legislativy následovalo implementační období, ve kterém bylo nové 

environmentální právo v zásadě hotovo a bylo uváděno do života. Postupně byly 

uzavřeny nevyhovující skládky odpadů, instalována koncová čistící zařízení 

u elektráren a dalších významných zdrojů znečišťování ovzduší, byl realizován rozsáhlý 

program plošné plynofikace měst a obcí, budovány velké čistírny odpadních vod 

a kanalizace. Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) se postupně dostal 

do běžné praxe. 

Stav základních složek životního prostředí, zejména ovzduší a vod, se dále rychle 

zlepšoval. Zájem veřejnosti o problematiku životního prostředí se naopak začal 

snižovat. V roce 1995 byla, po dlouhých diskusích, schválena nová Státní politika 

životního prostředí, jejímž cílem bylo dosáhnout nejpozději do roku 2005 kvality 

životního prostředí srovnatelné s tehdejší průměrnou situací v zemích Evropské unie. 

V roce 1994 byla zahájena vstupní jednání s Organizací pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj (OECD), která v y v o l a l a jednak mezinárodní standardizaci stávající legislativy, 

zejména v oblasti nakládání s odpady, jednak přípravu nové právní úpravy. Ta se týkala 

hlavně chemických látek a přípravků. 



Právní předpisy v implementačním období 
V tomto období se proces přípravy nových zákonů zpomalil. Pozornost se obrátila 

zejména k prosazení „porevolučních" zákonů do praxe. Výjimkou byla oblast nakládání 

s odpady, kdy bylo nutno reagovat na požadavky související se vstupem České 

republiky do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Novou právní 

úpravu vyžadovalo také přistoupení ČR k Montrealskému protokolu - zákaz výroby 

„tvrdých" freonů, rychlé omezení jejich dovozu a úprava dalších látek poškozujících 

ozonovou vrstvu Země si vyžádalo přípravu zcela nového zákona. Po předání žádosti 

ČR o vstup do EU (23. ledna 1996 v Římě) začaly přípravy na přejímání právních 

předpisů Evropských společenství. Postupně byly z předpisů odstraňovány dočasné 

„transformační" prvky. 

1.3. 3 PŘED VSTUPNÍ OBDOBÍ (1999-2003) 

Toto období bylo zaměřeno na přípravu České republiky na vstup do Evropské 

unie. Na základě „screeningu" evropských právních předpisů byla postupně připravena 

a schválena druhá generace environmentálního práva. Prakticky všechny dosavadní 

právní předpisy byly nahrazeny novými a dosud nepokryté oblasti - např. geneticky 

modifikované organizmy, prevence průmyslových havárií, integrovaná prevence 

a omezování znečištění (IPPC), obaly a obalové odpady - byly legislativně upraveny. 

Celý proces transpozice „environmental acquis" skončil v červnu 2003 s tím, že ČR 

byla Evropskou komisí přiznána 3 přechodná období, která se týkala směrnice 

k nakládání s obaly a obalovými odpady, směrnice k čištění městských odpadních vod 

a termínu dodržení emisního limitu pro oxid siřičitý u dvou konkrétních, zvláště 

velkých spalovacích zařízení. Stav složek životního prostředí se stabilizoval na úrovni 

„horšího průměru EU". Zájem veřejnosti zůstal na poměrně nízké úrovni. 

V roce 1999 byla schválena a v roce 2001 aktualizována nová Státní politika 

životního prostředí, plně slučitelná s environmentální politikou Evropských 

společenství. Vývoj byl výrazně ovlivněn reformou veřejné správy, kdy velká část 

kompetencí přešla na 13 nově vzniklých krajů a hlavní město Prahu. 



Výchova k ochraně životního prostředí 
V roce 1999 vznikl z podnětu MŽP program Národní sítě středisek E W O , 

společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV), Českého 

svazu ochránců přírody (ČSOP) a od roku 2004 i Sítě ekologických poraden STEP. 

Od roku 2001 běží projekt Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina - Metodika 

a realizace komplexní ekologické výchovy v regionech (M.R.K.E.V.). 

Environmentální politika z roku 1999 deklaruje potřebu zahrnout environmentální 

hlediska do vzdělávacího cyklu všech úrovní. 

V roce 2001 se staly nástroje E W O součástí Národního programu rozvoje 

vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha přijatá usnesením vlády č. 113 

ze 7. února 2001). 

Druhá generace zákonů 
V předvstupním období byla připravena druhá generace zákonů k ochraně životního 

prostředí, a to v souladu s evropským principem subsidiarity (podle článku 5 Smlouvy 

o založení ES „Společenství vyvíjí činnost jen tehdy a potud, pokud cíle navrhované 

činnosti nemohou být uspokojivě dosaženy členskými státy a mohou být z důvodů 

rozsahu či účinku navrhované činnosti lépe dosaženy Společenstvím"). Přestože oblast 

životního prostředí nespadá do výlučné pravomoci Společenství, stanovení společných 

pravidel pro celou Evropskou unii je velmi komplexní. Do českého právního řádu bylo 

transponováno téměř sto environmentálních směrnic. Až na výjimky (např. úprava 

spaloven odpadů v zákoně o ovzduší, některá ustanovení zákona o odpadech) byla nově 

přijatá legislativa zcela kompatibilní s příslušnými evropskými předpisy. 

1.3.4 EVROPSKÉ OBDOBÍ (2004 - PO SOUČASNOST) 

V evropském období v zásadě pokračují trendy nastoupené v období předchozím, 

tedy stabilizace stavu životního prostředí, nízký zájem veřejnosti, investice na úrovni 

1% HDP. Legislativa je průběžně novelizována jednak s ohledem na vývoj legislativy 

evropské, jednak na základě praktický zkušeností s dosavadním uplatněním. V roce 



2004 byla vládou schválena nová Státní politika životního prostředí České republiky 

do roku 2010. 

Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, který nabyl účinnosti od 1. ledna 2005, 

obsahuje evnironmentální výchovu jako jedno z průřezových témat. 

Novela zákona č. 123/1998 Sb. mění také ustanovení týkající se E W O . Tato 

úprava vychází z praxe a potřeb krajů a statutárních měst. Upravuje povinnosti 

jednotlivých subjektů (ústředních správních úřadů, krajů a obcí) při E W O a definuje 

pojem evnironmentální poradenství. 

1.4 SOUČASNÝ STAV ZAJIŠŤOVÁNÍ E W O 

VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 

1.4.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Cílovou skupinou jsou děti prvního a druhého stupně základních škol, tj. ve věku 

od 6 do 15 let, dále učitelé a ředitelé škol, ale též pracovníci školních družin a dalších 

školských zařízení včetně ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení. 

Povinnost základní školy realizovat environmentální vzdělávání a výchovu je dána 

zákonem č. 29/1984Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších škol 

ve znění pozdějších předpisů, který definuje základní školu jako subjekt, který 

poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého 

poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Žákům také 

poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou 

výchovu. 

Rozsah a realizaci environmentálního vzdělávání a výchovy v základní škole 

upravuje zvolený vzdělávací program (Národní škola, Obecná škola, Základní škola), 

používaná řada učebnic, respektování Metodického pokynu k environmentálnímu 

vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních čj.32 338/2000 a též 

zákon č. 123/1998Sb. o právu na informace o životním prostředí. 



Environmentální vzdělávání a výchova jsou ve většině základních škol součástí 

tzv. "nosných" předmětů, jako je biologie, chemie, zeměpis, občanská výchova, popř. 

fyzika, ale též předmětů, jejichž funkce pro E W O je motivační (jako např. výtvarná 

výchova, hudební výchova, literatura a další). Některé předměty podporují i určité 

dovednosti, kterých lze v environmentální výchově též využít. E W O by měla pronikat 

všemi vyučovacími předměty. 

Rozsah a obsah environmentálního vzdělávání a výchovy se liší. Na 1. a 2. stupni 

ZŠ by se měla projevovat určitá kontinuita v rozvíjení poznatků z oblasti 

environmentálního poznání. Odlišné jsou formy, metody a prostředky používané 

ve výuce. 

Ve Středočeském kraji poskytují nabídky spolupráce v oblasti E W O školám různé 

instituce, např. Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, Klub ekologické výchovy, 

Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza či Pedagogické centrum. Jedná se 

o organizace s celostátní působností. 

Navázání spolupráce s výše uvedenými subjekty je obvykle realizováno těmi 

školami, které mají buď učitele nadšené pro aktivity v oblasti E W O , nebo si učitelé 

významně doplňují vědomosti v různých kurzech, v rozšiřujícím studiu na úrovni 

Středočeského kraje i mimo něj. Stále však můžeme nalézat školy, kde se E W O 

realizuje nahodile a nekoncepčně. (Koncepce E W O Středočeského kraje, 2003) 

1.4.2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 

Profesionální příprava 
Environmentální vzdělávání a výchova studentů učitelství se na jednotl ivých 

fakultách připravujících učitele a v různých aprobačních předmětech liší. Obvykle 

zahrnuje základní ekologické a environmentální pojmy, problematiku životního 

prostředí a stále častěji se budoucí učitelé seznamují i s otázkami udržitelného rozvoje. 

Didaktické aspekty environmentálního vzdělávání a výchovy jsou postupně zařazovány 

do fakultních vzdělávacích programů. Environmentální příprava na učitelských 



fakultách by měla směřovat k těmto výchovně vzdělávacím cílům: 

- Studenti by měli umět objasnit a osvojit si základní ekologické 

a environmentální pojmy a souvislosti, charakterizovat vývoj vztahů člověka 

k přírodě, postavení člověka v přírodě, stav a problémy životního prostředí 

v ČR, globální problémy lidstva, nástroje a péče o životní prostředí. 

Uvědomit si existenci problémů životního prostředí a lidské společnosti. 

Zprostředkovat porozumění výše uvedeným tématům prostřednictvím 

interdisciplinárního aktivního učení. 

Orientovat se v historických souvislostech environmentální výchovy a vysvětlit 

současné trendy environmentální výchovy. 

Orientovat se rámcově v základních dokumentech a znát nejvýznamnější 

instituce, úmluvy, zákony v oblasti environmentální výchovy a ochrany 

životního prostředí ve světě i v ČR. 

- Zaujímat odpovědné postoje k dané problematice a umět argumentovat v jejich 

prospěch. 

- Sebereflektovat své jednání i výchovné působení, kriticky hodnotit jednání 

druhých lidí ve vztahu k životnímu prostředí,vyvozovat závěry a uplatňovat je 

v praxi, aktivně se zapojovat do činností k ochraně životního prostředí. 

- Nenásilně interpretovat E W O do vzdělávacího kurikula i do reálné výuky. 

- Naučit se používat aktivizující formy výuky, aby byla výuka zajímavá 

a stimulující a vedla nenásilně k získání obecného environmentálního povědomí. 

- Pěstovat návyky a dovednosti ekologicky příznivého jednání, vést děti k tomu, 

aby přebíraly zodpovědnost za své chování a postoje. 

- Připravit je na funkci aktivního školního koordinátora E W O , jež je schopen 

organizovat praktické činnosti a vytváří co nej širší možnosti pro aplikaci 

naučeného v praktickém každodenním životě. 

- Chápat nutnost dalšího vzdělávání a umět získávat zdroje a pracovat s nimi. 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogické centrum střední Čechy realizuje DVPP prostřednictvím vzdělávacích 

akcí jednotlivých středisek: Kutná Hora, Příbram, Mladá Boleslav, Rakovník. 

Všechny vzdělávací akce akreditované MŠMT ČR jsou nabízeny formou 

pololetních katalogů a průběžně časově upřesňovány v měsíčních zpravodajích. 

V nabídce vzdělávacích akcí je pozornost věnována také E W O . 

Významnou akcí zaměřenou na E W O je Pedagogická konference Středočeského 

kraje - Výchova a vzdělávám pro život, která je od roku 2001 každoročně 

organizována. Od roku 2002 je tato konference dvoudenní, zvlášť pro pedagogy MŠ 

a pedagogy základních a středních škol. Účast a zájem je vždy velký. 

1.4.3 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Školská zařízení (ŠD, ŠK, školní knihovny, ....) jsou v naprosté většině součástí 

škol. Dostatek prostoru pro realizace E W O je v činnosti školních družin, ve kterých se 

soustřeďují někteří žáci 1. stupně základních škol. 

V některých školách ŠD spadají pod působnost školního koordinátora E W O 

a jejich aktivity patří zejména do oblasti motivace a vytváření postojů dětí. Můžeme 

také konstatovat, že vychovatelky ŠD jsou ochotny zařazovat aktivity týkající se E W O 

do svého plánu. 

Školní kluby jsou zařízení při ZŠ určená pro žáky 2. stupně školy, ale nejsou 

zřízeny při všech ZŠ v regionu. K jejich náplni patří např. různé zájmové kroužky, 

z nichž některé svým zaměřením postihují oblast E W O . Zde se nabízí velký prostor 

Pro spolupráci se středisky environmentální výchovy a nevládními neziskovými 

organizacemi. Vedle školních pedagogů zde mohou rovněž působit i lidé z dalších 

společenských okruhů. 



1.4.4 VEŘEJNÁ SPRÁVA PODÍLEJÍCÍ SE NA E W O V OBLASTI 

ŠKOLSTVÍ 

MŽP ČR vypisuje v oblasti E W O dětí a mládeže různá grantová řízení, zřizuje 

videotéku MŽP, jejíž pořady jsou využívány ve školách všech stupňů pro doplnění 

a oživení učiva. Ve Středočeském kraji existuje v současné době sedm videopůjčoven 

MŽP. 

Správy CHKO ČR na území Středočeského kraje realizují E W O v oblasti školství 

ve velké míře. Organizují soutěže, exkurze pro školy a školská zařízení, exkurze 

pro studenty SŠ i VŠ. Realizují akce pro pedagogické pracovníky v rámci jejich dalšího 

vzdělávání. 

Dalším partnerem pro E W O v oblasti školství může být Služba škole, která nabízí 

obdobné aktivity jako Pedagogické centrum, které realizuje další vzdělávání 

pedagogických pracovníků také v oblasti E W O prostřednictvím vzdělávacích akcí. 

1.4.5 NEDOSTATKY V ZAJIŠŤOVÁNÍ E W O VE ŠKOLSTVÍ 

VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 

Obecně 
Často dochází ke kumulaci nabídek vzdělávacích programů, k jejich roztříštěnost, 

a v podstatě malé nebo žádné koordinaci. Stává se, že pedagogickým pracovníkům je 

nabízeno několik zajímavých přednášek či kurzů ve stejný čas. Zásadní informace pak 

nemohou být využity. 

Vzdělávání p e d a g o g ů 

Programů v rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků se 

zaměřením na E W O využívá převážně stále stejná skupina lidí. Větší znalosti E W O 

^ objevují u absolventů prezenčního studia, menší u některých učitelů, kteří působí již 



delší dobu v praxi. Někteří z nich dokonce nemají zájem inovovat svoje vědomosti, 

formy a metody práce. 

Další vzdělávání učitelů v oblasti E W O není vždy ucelené, mnohdy bývá 

programově nesourodé, chybí koordinace mezi vzdělávacími subjekty. 

Ekologii, environmentalistiku, otázky životního prostředí učí většinou na všech 

typech škol nedostatečně aprobovaní učitelé. 

Systematické E W O ve škole, ve školském zařízení 

Nově ustanovení koordinátoři E W O ve školách neznají přesně obsah práce 

a související požadavky. Environmentální výchova se často uplatňuje v rámci jednoho 

nebo dvou předmětů (obvykle přírodopis, chemie, zeměpis). Velmi často dochází 

k záměně odborného vzdělávání v biologii a ekologii s environmentálním vzděláním 

a ekologickou výchovou. 

Metodické materiály, pomůcky, studijní literatura 

Metodické literatury týkající se E W O sice přibývá, ale ne všemi učiteli j e 

dostatečně využívána. Školní knihovny j i obvykle postrádají. 

Studijní literatura j e různá, ne vždy odpovídající potřebám a úrovni studentů. Školy 

j sou nedostatečně vybaveny odbornou literaturou, videokazetami i dalšími pomůckami 

Potřebnými pro výuku. 

Ve školách chybí dobře vybavené pracovny nebo laboratoře na praktické ukázky 

související se stavem (narušení) ŽP, laboratoře pro demonstrace a pozorování. 

Učitelé nejsou dostatečně seznámeni s fondem školních ekologických projektů 

Použitelných ve výuce, s je j ich distribucí a metodikou práce s nimi. 

Nabízeným environmentálním programům pro školy není věnována dostatečná 

Publicita. 



1.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V ZŠ VŠETATY 

1.5.1 PROGRAM E W O PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 

(výtah, zaměřeno na 5. ročník) 

Tento program je vypracován na základě Metodického pokynu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR čj.32 338/2000 ze dne 14. prosince 2001. 

Výchova a osvěta v jednotlivých vyučovacích předmětech 

Prvouka, přírodověda a přírodopis jsou vedle zeměpisu, chemie a fyziky nosnými 

předměty pro environmentální výchovu. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, 

Člověk a příroda 

zajišťují pochopení objektivních platností a základních přírodních zákonitostí. 

5. ročník 

Český jazyk 

- popis předmětu, děje 

- čtení populárně naučných textů 

~ procvičování vypravování, rozšiřování slovní zásoby 

- vyhledávání informací ve slovnících, encyklopediích 

Přírodověda 

- poznávání přírody, třídění rostlin a živočichů 

- podmínky života na Zemi - vzduch, voda, půda, sluneční záření 

- zásahy člověka do přírody 

- zdraví a jeho ochrana - prevence nemocí 

- správná výživa a zdraví 

- ochrana přírody a životního prostředí 

- exkurze - planetárium v Praze 



Vlastivěda 

- seznámení s místní krajinou (poloha, tvářnost, rostlinstvo, živočišstvo, využití 

půdy, významné obce a města, charakter místní krajiny) 

- region v minulosti - pověsti, významné události a jejich místa 

- významní předkové, regionální zvláštnosti, tradice, lidová tvorba 

- pojem domov, vlast, národ, vlastenectví, česká státnost, symboly 

- chráněné oblasti přírody naší vlasti 

Výtvarná výchova 

- hry s barvou, využití výrazovosti barvy k vyjádření představy, rozvoj fantazie, 

rozvíjení smyslu pro krásu 

- dekorativní práce, vytváření prostorových útvarů seskupováním a kombinací 

materiálů 

- kalendář přírody na paletě 

Tělesná výchova 

- turistika a pohyb v přírodě - základní dovednosti spojené s tábořením 

- pohyb v terénu 

Ochrana člověka za mimořádných situací - zařazeno 6 hodin v průběhu školního 

roku do každého ročníku. 

M - d r t aktivity z a n . i r é n é k g g ^ ^ 
- péče o estetický vzhled ve třidách, na chodbéch - výstavky pne. z t a 

Mriir,, ěistotv ve třídách, na chodbách 
- vést žáky k udržování úklidu, pořádku, čistoty v 
- Pravidelná údržba okolí školy 

„ntAlním zaměřením (např. ZOO Liberec, 
- exkurze, výlety, vycházky s environmentálním zam 
Praha, Botanická zahrada Liberec) 

- besedy (např. ředitel praiské ZOO, praeovníci ochrany přírody) 



- spolupráce se zájmovými organizacemi v obci při společných akcích (např. 

myslivci - zorganizování soutěže pro žáky, beseda) 

- podporování zájmu žáků o přírodu, členství v zájmových organizacích 

- účast v soutěžích s touto tematikou 

- akce: Ochrana člověka za mimořádných situací, Běh pro zdraví, Adopce zvířat v ZOO 

(Program E W O - ZŠ Všetaty, 2005) 

Metodický pokyn k cnvironmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách 
a školských zařízeních 
Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. 12.2001 (Výtah některých částí) 

I - Úvodní ustanovení 

I I Metodický pokyn (dále jen „pokyn") vyplývá ze zákona č. 123/1998 Sb. o právu na 

informace o životním prostředí a z Usnesení vlády ČR ze dne 23.10.2000 č. 1048 
0 Státním programu environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v České republice. 

Informuje ředitele základních a středních škol, ředitele školských zařízení 

° environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, doporučuje postupy při realizaci 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou se rozumí: 

- předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, 

vztahů člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního 

i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje 

• rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů 

ekologických, technicko technologických, ekonomických i sociálních 

" podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání 

" ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, 

ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích 

" působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve 

smyslu potřeb udržitelného rozvoje 



1.2 E W O představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje, 

který je v celém světě pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu rozvoje 

civilizace. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy EU. 

Základním předpokladem nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení 

ekologického vědomí lidí a jejich odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy 

v celé technicko ekonomické a sociální oblasti. 

2. Program E W O 

2.1 Základním nástrojem E W O ve školách a školských zařízeních by měl být program 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který by měla vypracovat každá škola 

a školské zařízení podle svých místních a regionálních podmínek na každý školní rok 

jako realizační program dlouhodobého programu E W O . Jeho realizace může být 

flexibilní s ohledem na aktuální možnosti a podmínky. Doporučuje se, aby program 

EVVO byl součástí koncepce rozvoje školy. 

2-2 V rámci programu EVVO se především doporučuje řešit: 

- možnosti a způsoby uplatňováni komplexně pojatého EVVO v jednotlivých 

vyučovacích předmětech: 

způsoby integrovaného přístupu ke zkoumání a uvědomování si vztahů člověka 

a prostředí a významu udržitelnosti rozvoje 

- spolupráce školy s rodinou, sobci, s podnikovou sférou a dalšími subjekty 

v utváření odpovědných postojů k životnímu prostředí 

- celoškolské aktivity zaměřené k EVVO 

" spolupráce školy s dalšími ZŠ (vytváření sítě škol k vzájemnému předávání 

zkušeností atd.), se školami středními, vyššími odbornými i vysokými (např. 

k rozšiřování a prohlubování informací z oblasti životního prostředí) 

" využívání středisek, center ekologické výchovy, školních klubů, družin, domovů 

mládeže k EVVO 

" kontakty školy s nevládními organizacemi zaměřenými na zvyšování úrovně 

komplexní ekologické výchovy 

" další vzdělávání pedagogů pro EVVO: 

• úkoly školního koordinátora EVVO. 



2.3 Program EVVO je vhodné každoročně vyhodnocovat a na základě získaných 

zkušeností upravovat pro následující školní rok. Doporučuje se, aby jeho přijetí a plnění 

bylo součástí výroční zprávy školy. 

4. Doporučený postup pro školy a školská zařízení 

Pro realizaci EVVO se školám a školským zařízením doporučuje následující postup: 

- zpracovat program EVVO jako součást koncepce školy a školského zařízení 

- pověřit jednoho z pedagogických pracovníků koordinací E W O , vytvářet 

podmínky pro jeho práci 

- zvyšovat odbornou úroveň koordinátora EVVO, umožňovat mu účast ve 

vzdělávacích akcích 

- vytvářet podmínky pro vypracování a realizaci programu EVVO 

- podporovat další vzdělávání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků pro 

EVVO 

- zajišťovat vybavování školy učebními pomůckami potřebnými pro E W O 

- zabezpečovat postupnou ekologizaci provozu školy (šetření energií, třídění 

odpadů, atd.) 

(Metodický pokyn k EVVO, 2001) 

j-5.2 R V P - EV: CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti 
V2*ahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu 
k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání 
sPolečnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se 
v yvi je j í c í vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek 
e k ° log ických , ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek 



časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, 

regionálními a globálními problémy) i možnosti různých variant řešení 

environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření 

prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl 

a hodnotovou orientaci žáků. 

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným 

propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností 

získávaných v těchto oblastech umožňuje environmentální výchova utváření 

integrovaného pohledu. Každá z oblastí má svůj specifický význam v ovlivňování 

racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma ucelený 

elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat 

a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností 

a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. 

V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje 

rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti 

základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých 

ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní fiinkce 

ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. zachování podmínek života, pro získávání 

obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty (inspiraci, 

odpočinek). Klade základy systémového přístupu zvýrazňujícího vazby mezi prvky 

systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost t éma odkrývá souvislosti mezi 

ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy s důrazem na význam 

Preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů 

Prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy 

současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu při organizaci masových 

sportovních akcí. 

Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňuje 

P a ř e z o v é téma aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních 



informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat 

jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují zájem o způsoby řešení 

ekologických problémů možností navazovat kontakty v této oblasti a vyměňovat si 

informace v rámci kraje, republiky i EU a světa. 

Vzdělávací oblast Umění a kultura poskytuje Environmentální výchově mnoho 

příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si 

přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních 

a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. 

Propojení tématu se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce se realizuje 

prostřednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. 

Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. 

(Rámcový vzdělávací program) 

1.5.3 ŠVP - ZAČLENĚNÍ TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA: I. STUPEŇ 

Školní vzdělávací program na naší základní škole je v současnosti ve fázi tvorby. 

Některé předměty jsou již zpracované, některé se ještě musí vypracovat. 

Environmentální výchova na I. stupni je zapracována do následujících předmětů: 

český jazyk, matematika, cizí jazyk, hudební výchova, pracovní výchova, prvouka, 

přírodověda a vlastivěda, výtvarná výchova. 

Český jazyk: Vztah člověka k prostředí (ochrana lesů, naše obec, náš životní styl) 

Matematika: Vztah člověka k prostředí (výchova k ochraně životního prostředí, 

slovní úlohy s touto problematikou) 

Cizí jazyk: Vztah člověka k prostředí (ochrana zvířat a přírody) 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana zvířat 

a přírody) 



Hudební výchova: Základní podmínky života (výchova k ochraně životního 

prostředí, hudba x hluk) 

Pracovní výchova: Vztah člověka k prostředí (využití přírodnin pro různé 

výrobky, zkrášlování životního prostředí- péče o něj, 

okolí a interiér školy - péče o něj) 

Přírodověda a vlastivěda: Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje, lidská síla, kulturní 

krajina) 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana 

přírody, zemědělství, průmysl a doprava x ochrana přírody) 

Základ, podmínky života (ovzduší, voda, půda, ekosystémy) 

Vztah člověka k prostředí (naše obec - řešení odpadového 

hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, ochrana 

kulturního a přírodního bohatství naší vlasti, zajišťování 

ochrany životního prostředí v obci, aktuální ekologický 

problém) 

Výtvarná výchova: Ekosystémy 

Vztah člověka k prostředí (výchova k ochraně životního 

prostředí) 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

(svět kolem nás - problémy, kladné stránky) 

Prvouka: Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí (výchova k ochraně životního 

prostředí, náš životní styl, naše obec, doprava a životní 

prostředí, odpady a hospodaření s nimi, ochrana přírody, 

změny v krajině, prostředí a zdraví, ochrana památek) 



2 CÍL PRÁCE A ÚKOLY 

(praktická část) 

2.1 CÍL PRÁCE 

CÍLEM PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE BYLO NAVRHNOUT 
A REALIZOVAT KRÁTKODOBÝ PROJEKT ZAMĚŘENÝ 
NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU ZŠ. 

2.2 ÚKOLY 

- Zpracovat návrh projektu. 

- Připravit a realizovat exkurzi do výrobního provozu, kde se pracuje 

s recyklovaným papírem. 

Exkurzi uskutečnit. 

- Připravit a realizovat praktickou činnost dětí - ruční výrobu papíru. 



3 METODIKA PRÁCE A CHARAKTERISTIKA PODMÍNEK 
PRO REALIZACI PROJEKTU 

3.1 CHARAKTERISTIKA ZŠ VŠETATY A ŽÁKŮ VYBRANÉHO 
ROČNÍKU 

3.1.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Obrázek: Současná podoba budovy ZŠ Všetaty 

Nejdůležitější fakta z historie školy 

Při zřizování škol bylo největším problémem zajistit místnost pro vyučování, často 

^ učilo na faře, v soukromých staveních nebo v bytech učitelů a podobně. 



Ve Všetatech se nej starší školní světnice připomíná roku 1817 v dřevěném domku 
v dnešním čp. 41. Téhož roku byla postavena nová školní budova na místě dnešního 
obecního úřadu. Pozemek darovala obec a se stavbou pomohl brandýský patronát pro 
Všetaty a Přívory. 

Dne 17. ledna 1906 se konal konkurs na postavení nové školní budovy. Škola byla 
postavena pro čtyři třídy s tělocvičnou, šatnou, kabinetem, obecní úřadovnou a bytem 
pro řídícího učitele. Pravidelné vyučování zde bylo slavnostně zahájeno 30. září 1907. 

Měšťanská škola zahájila vyučování v roce 1922. Ta však také neměla svou budovu, 
a proto bylo využito místnosti v obecním domku čp. 249 v Žižkově ulici. V roce 1924 
vznikly tři návrhy na postavení měšťanské školy (přístavba, nástavba, novostavba). 
Zvítězil návrh přístavby. Stavba však byla zahájena až 21. listopadu 1932. Pracovalo se 
i v zimě a slavnostní otevření za účasti významných hostů se stihlo už k začátku 
školního roku 1933/1934. Touto přístavbou získala všetatská škola svou dnešní podobu. 
Veškeré následné úpravy již podstatně nezměnily charakter dominantní budovy 
všetatského náměstí. (Kronika školy) 

Škola dnes 

ZŠ je státní, spádovou, plně organizovanou školu. Ve školním roce 2006/2007 
poskytuje základní vzdělání 254 dětem v 1 . - 9 . ročníku. 

I. stupeň má po 1 třídě v každém ročníku. Navštěvují ho většinou žáci ze Všetat 
a Přívor. Celkem je na I. stupni 96 dětí. 

Na II. stupni mají ročníky po 2 paralelních třídách. Spádovými školami jsou ZŠ 
Dřísy, ZŠ Nedomice a ZŠ Tišice. Celkový počet žáků II. stupně je 158. 

Umístění školy 

Škola je umístěna ve výhodné poloze na náměstí. V dosahu je vlakové nádraží 
i zastávky autobusů. Vlakové i autobusové dopravní spojení obce využívají i naši žáci, 
protože téměř 60% žáků II. stupně jsou dojíždějící. 

V blízkosti školy se nachází i školní hříště. 



Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky školy 

Výuka probíhá v 12 kmenových třídách a 3 odborných pracovnách. Školní družina 
má k dispozici 2 herny. Součástí školy je i tělocvična. Protože z kapacitních důvodů 
nevyhovuje, má škola uzavřenu smlouvu se Sokolem Všetaty o pronájmu místní 
sokolovny. Část hodin TV probíhá tedy i tam. Při přechodu žáků však dochází 
k časovým ztrátám. 

V roce 2005 se začalo s rekonstrukcí víceúčelového školního hřiště. Měl by tak 
vzniknout prostor vhodný pro míčové hry a atletiku. 

Ke škole patří i dvůr, který využívá hlavně školní družina. Může však 
v dopoledních hodinách sloužit k výuce pod širým nebem nebo k rekreačním 
přestávkám žáků I. stupně. 

K výuce odborných předmětů slouží počítačová pracovna, kuchyňka a dílna. 
V počítačové učebně je 11 počítačů s připojením na internet a datavideoprojektor. 

Školní budova má prostorné chodby, které velice vkusně zdobí žákovské práce. 
Třídy jsou teplé a světlé. Postupně jsou vybavovány novým nábytkem. 

V každé třídě I. stupně a v hernách ŠD je k dispozici několik starších počítačů. 

Podle finančních možností a potřeby jsou dokupovány a obnovovány učební 
pomůcky a učebnice. 

V srpnu 2004 byla odstavena z provozu nevyhovující kotelna na pevná paliva. 

Zároveň začala pracovat nová kotelna s kotlem na plyn. Postupně dochází v celé budově 

školy k výměně radiátorů. 

Během prázdnin roku 2005 byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy - hlavně 

ve školní jídelně. V současné době máme školní kuchyň i jídelnu, která splňuje 

hygienické normy dané EU. 

V dohledné době, nejspíše o letních prázdninách roku 2007, by ve spolupráci se 
zřizovatelem měla být rozvedena teplá i studená voda do všech tříd II. stupně a do ŠD. 



Charakteristika žáků, pedagogického sboru 

Základem kolektivů na II. stupni jsou místní žáci, kteří navštěvovali I. stupeň 
na naší škole. K nim se přidávají hlavně žáci ze spádových ZŠ, ale i z ostatních ZŠ. 
Tento fakt ovlivňuje především utváření nových kolektivů v 6. ročnících. Proto pro ně 
organizujeme na začátku září adaptační pobyt v přírodě. 

Našimi žáky jsou i ti, u kterých byla diagnostikována specifická porucha učení. 
Na základě doporučení PPP Mělník průběžně probíhá jejich integrace podle 
vypracovaných individuálně vzdělávacích programů. Pro žáky I. stupně je organizována 
lx týdně hodina ambulantního dyslektického nácviku (ADN). 

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 

Dne 1. ledna 2006 byla zřízena školská rada, která má 3 členy: 
- zástupce za zřizovatele 
- zástupce rodičů 
- zástupce učitelského sboru 

Škola organizuje nejméně 2x do roka třídní schůzky. Mezi další formy 
komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace. 

Vedení školy, výchovná poradkyně a metodik prevence úzce spolupracují 
při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s Pedagogicko psychologickou 
poradnou Mělník (PPP Mělník), s odborem sociálně právní ochrany dětí Neratovice 
(OSPOD Neratovice) a s Městskou policií v Kostelci nad Labem. Se svým zřizovatelem 
se vedení ZŠ setkává pravidelně při informačních schůzkách a veřejném zasedání Rady 
obce Všetaty. Důležitá je i spolupráce se spádovými školami. Tato spolupráce je 
organizována formou schůzek metodického sdružení. Učitelé si zde předávají 
zkušenosti a názory. Dále také sledují návaznost učiva jednotlivých škol, aby byl 
umožněn bezproblémový přechod žáků do nového prostředí. 

Součástí ZŠ Všetaty, jako právního subjektu, je i MŠ Všetaty a MŠ Přívory. 
Na základě doporučení učitelek MŠ dochází k vytipování problémových dětí již 
v předškolním období a je jim doporučen odklad školní docházky. 



Při organizování různých soutěží nebo celoškolských akcí spolupracuje naše škola se 
zájmovými organizacemi a spolky v obci - např. hasiči, myslivci, Sokol, atd. Školu 
podporují i někteří sponzoři (THIMM, VZP Mělník). Již tradiční je spolupráce se 
středními školami a odbornými učilišti v okrese Mělník, která je zaměřena na volbu 
povolání žáků 9. ročníků. 

O všem, co se ve škole děje, jsou rodiče a veřejnost informováni prostřednictvím 
vývěskové skříňky v obci, internetových stránek školy a obce a časopisu VOČKO, který 
příležitostně vydáváme. 

Zaměření školy 
V souladu s naším mottem „Nestačí vědět, vědění se musí použít" chceme 

každému žákovi poskytnout kvalitní, komplexní a všeobecné vzdělání. Nezáleží 
na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem. 
Klademe důraz na vytváření mezilidských vztahů, výchovu k toleranci a aby každý žák 
měl prostor pro seberealizaci. 

Naplňováním těchto cílů jsou žáci vedeni ke stanovování hodnotných životních 
priorit. 

3.1.2 CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU 

V 5. ročníku je 26 dětí, z toho 11 chlapců a 15 dívek. Složení třídy se 
v předcházejících letech výrazně neměnilo. V letošním školním roce jsem se stala jejich 
novou třídní učitelkou. Do třídy v září 2006 nastoupili 2 noví žáci - chlapci, kteří se 
do Všetat s rodiči přistěhovali. Do třídy přistoupil ještě 1 žák, také chlapec, který 
5. ročník opakuje. Třídu mohu hodnotit pouze za tento školní rok, protože jsem 
v předešlých letech v jejich třídě nic neučila a neznala jsem je. 

Prospěchově se jedná o průměrnou třídu. Na osmileté gymnázium do Neratovic se 
hlásí 3 nejlepší žákyně. I přesto však ve třídě zůstanou prospěchově nadprůměrní žáci. 

V letošním školním roce byla kontrolním vyšetřením v PPP Mělník potvrzena 
přetrvávající specifická porucha učení (SPU) u jedné žákyně. Kontrolní vyšetření u 
druhého žáka již SPU nepotvrdilo. 



V kolektivu najdeme vůdčí osobnosti, ale i žáky, kteří se nechají ovládat. Probíhá 
zde zdravá soutěživost. U některých prospěchově nerozlišených žáků je zřetelná 
orientace např. na přírodovědu, hudební výchovu či tělesnou výchovu. Tato jejich 
orientace je cíleně podporována jejich rodiči (např. vozí je na zájmové kroužky, 
ve volném čase si s nimi vypráví či je zapojují do svých volnočasových aktivit). 

V lednu letošního školního roku proběhlo, za našeho souhlasu, výzkumné šetření 
žáků 5. ročníku. Výzkum provádělo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 
(CERMAT) a byl zaměřen na dovednosti v českém jazyce, v matematice a obecné. 
Výsledky dosažené našimi žáky prokázaly, že se jedná o průměrnou třídu. 

3.2 METODIKA PRÁCE 

3.2.1 PŘÍPRAVA PROJEKTU 

V okolních vesnicích, ale i ve Všetatech obyvatelé netřídí odpad, jak je třeba. 
Na třídění odpadu nejsou zvyklé děti ani jejich rodiče. Záměrem mého projektu bylo 
ukázat dětem jednu z možností, jak lze zpracovat a následně využít druhotný 
odpad - starý papír, který lze nalézt v každé domácnosti. Zároveň jsem je chtěla 
motivovat k nutnosti sběru starého papíru. Naše škola dvakrát za rok pořádá sběr 
starého papíru a zájem žáků o tuto aktivitu každým rokem slábne. 

Ve Všetatech je od roku 1994 v činnosti nová továrna, která pracuje s vlnitou 
lepenkou. Surovinou pro její výrobu je recyklovaný papír. 

Exkurzí do tohoto podniku jsem chtěla dětem přiblížit průmyslové zpracování 

a následné využití recyklovaného papíru. 

Tento projekt j e součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP) ZŠ Všetaty. 

Přispívá k osvojení a rozvoji následujících klíčových kompetencí: 



• Kompetence k učení 
Podporuje u žáků chuť po dalším poznání a tím později k celoživotnímu 

učení. Při práci na projektu žáci uvádějí věci do souvislosti a vytvářejí si 
komplexnější pohled na svět. 

• Kompetence k řešení problémů 
Projekt v sobě zahrnuje problém, kterým se žáci při práci zabývají. 

• Kompetence komunikativní 
Při práci na projektu ve skupině se žáci učí formulovat své myšlenky 

v písemném a ústním projevu. Komunikativní dovednosti využívají ke 
spolupráci s ostatními. 

• Kompetence sociální a personální 
Žáci pracují se skupinách, vytvářejí pravidla práce v týmu, poznávají a plní 

různé role. Podílejí se na utváření příjemné atmosféry na základě ohleduplnosti 
a úcty. Sebehodnocení podporuje jejich sebedůvěru, sebeuspokojení a sebeúctu. 
Napomáhá také k ovládání a řízení vlastního jednám a chování. 

• Kompetence občanské 
V projektu se rozvíjí spolupráce a respektování žáků navzájem. Zároveň si 

i žáci uvědomují svou odpovědnost vůči přírodě a společnosti. 

• Kompetence pracovní 
Žáci se učí používat různé materiály. Dodržují vymezená pravidla vzhledem 

k bezpečnosti práce. Poznávají praktické využití získaných poznatků. Seznamují 
se s různými profesemi, které mohou v budoucnu ovlivnit jejich pracovní 
zařazení. 

3.2.2 PŘÍPRAVA EXKURZE DO VÝROBNÍHO PODNIKU THIMM 

Příprava exkurze 

Po naplánování projektu jsem pro jeho realizaci musela zajistit: 
- termín exkurze v dostatečném předstihu, protože továrna má omezenou kapacitu 



exkurzí, které se mohou v průběhu roku konat 
- při potvrzování přesného termínu (datum, čas) návštěvy THIMMu byly 

stanoveny požadavky obou stran: 
THIMM = bezpečnostní pokyny: 

- děti musí mít uzavřenou obuv 
- skupina má maximálně 25 členů 
- se skupinou musí být 2 doprovázející dospělé osoby 

Škola - teoretický výklad o historii, o současné výrobě a využití výrobků 
THIMMu 

- prohlídka provozu s odborným výkladem přizpůsobeným k věku 
dětí 

- písemný souhlas rodičů s exkurzí 

THIMM - stručná charakteristika 

THIMM je jedním z hlavních dodavatelů obalových systémů v rámci procesu 
managementu obalů. Využívá schopností vlastních designérů, vývojářů obalů, tiskařů 
a specialistů na logistiku. Díky vlastním pěti specializovaným vzájemně propojeným 
divizím - packaging, display, print, service a Consulting - je THIMM schopen 
poskytovat full service pro celý dodavatelský řetězec. 

Nabízí úspěšná obalová řešení vyrobená přímo na míru požadavkům zákazníka. 
(V roce 1949 založil pan Walter F. Thimm malou firmu, kterou pojmenoval THIMM. 

Stalo se tak v Herzbergu, v Německu). 

THIMM v Čechách 

V roce 1994 se THIMM dostává na východoevropské trhy. Zakládá dcerinnou 
společnost THIMM Obaly v Česku (Všetaty). Tři roky po svém založení zahájila firma 
THIMM Obaly v roce 1997 výrobu vlnité lepenky vnově postaveném závodě, který-je 
také ve Všetatech. Zeměpisná poloha tak činí THIMM Obaly ideálním místem nejen 
Pro dodávky v rámci Česka, ale také pro export. Česká pobočka německé společnosti 
THIMM je nejmladším členem Svazu výrobců vlnitých lepenek, (www.thimm.cz) 

http://www.thimm.cz


3.2.3 PLÁNOVÁNÍ PRAKTICKÉ ČINNOSTI DĚTÍ - RUČNÍ 
VÝROBA RECYKLOVANÉHO PAPÍRU 

V přímé návaznosti na exkurzi v THIMMu jsem naplánovala a připravila vše nutné 
pro vlastní praktickou činnost dětí. Bylo třeba zajistit: 

- termín konám (stanovit jej) 
- rozvrh hodin podřídit časové náročnosti vlastní realizace 
- prostor, kde děti budou pracovat na projektu a zároveň zde mohou své 

výrobky po ukončení práce zanechat 
- materiální prostředky 

Pro ruční výrobu recyklovaného papíru bylo publikováno více návodů, např. Udělej 
si papír s Terezou (1992). Výchozí postup je však vždy stejný. Rozhodla jsem se využít 
postupu, který je velmi dobře a srozumitelně rozpracován v publikaci: 
Praktické činnosti II (Honzíková-Michálková-Vodáková, 2000). 

Pracovní prostředí 

Prostor školní třídy, pracovní stoly lze vytvořit z lavic. 

Materiální prostředky 

- starý novinový papír, toaletní papír 
voda, nádoba na vodu 

- případné přísady (v našem případě to byla červená paprika, listy květin, suché 
květy) 

- ruční mixér, váleček,cedník 
- staré froté ručníky 
- podložky pro hotové výrobky 
- různé formy (misky, talířky) pro výrobu papírových předmětů 



Postup 

- Výchozí surovinu (noviny, toaletní papír) natrháme na malé kousky a vložíme 
je do mísy. 

Musíme dát pozor, abychom nesmíchali novinový papír s toaletním papírem. 
Každý má jinou sací schopnost. 

- Natrhaný papír zalijeme vlažnou vodou a necháme jej, aby nasál vodu. 
- Mixér naplníme nad polovinu výšky vodou, přidáme rozmočený papír a 

mixujeme tak dlouho, až vznikne hustá suspenze - papírová kaše. 
Mixér můžeme také nahradit tím, že rukama budeme papír nějakou dobu mnout. 

- Směs průběžně mícháme a podle potřeby přidáme vlažnou vodu. Hustotu po 
odčerpám části papírových vláken upravíme přidáním husté „kaše" z papíru. 

- Připravíme pevný podklad pro vyrobený papír. Zároveň si připravíme i pracovní 
místo, kde budeme s hmotou pracovat. Potřebujeme savý materiál, staré noviny 
a váleček. 

- Cedníkem vybereme patřičné množství směsi, necháme okapat a vyklopíme ji 
na připravený savý podklad. Pokud není k dispozici cedník, můžeme směs 
vzít do ruky a část vody vymačkat. Musíme však dávat pozor, aby nám 
ve směsi nějaká voda zbyla. 
Po savém podkladě rozprostřeme danou hmotu. Dáváme pozor, aby vrstva 
hmoty byla stejnoměrná. 

- Pro odstranění a srovnání povrchu použijeme starý novinový papír a váleček. 
Papír rozprostřeme po hmotě a několikrát jej přejedeme válečkem. Přebývající 
voda se vsaje do savého podkladu a do novinového papíru. 

- Pokud není mokrý list papíru v pořádku, vrátíme hmotu do suspenze a „pokus" 
opakujeme. 

- Mokrý list papíru překlopíme na podkladovou desku a dotváříme jej podle 
zadání či vlastní fantazie. Můžeme střídat různé tvaiy (obdélník, čtverec, 
kolečko, srdíčko). 
Můžeme do něj zalisovat i různé listy květin či suché květy. 

- Pokud již nebudeme s listem papíru dále pracovat, necháme jej na podkladové 
desce uschnout. 

- Suchý list papíru se snadno oddělí a může se dále upravovat, např. přežehlit, 

zatížit, aby se vyrovnal. Povrch můžeme dále barvit, polepovat, zdobit suchými 

vylisovanými rostlinami, výšivkou aj. 



Varianty postupu při výrobě papíru 

Papír barvíme „ve hmotě". Pro přípravu suspenze použijeme např. vývar 
z cibulových slupek nebo jiné barevné přírodniny. 

- Do papírové suspenze přidáme části suchých květů, stébla trav aj. 
Přidáním koření získáme voňavý papír. 

- Na mokrý papír položíme utržený kousek papíru s textem a tlakem zalisujeme. 
Složením více vrstev papíru můžeme vyrobit lepenku. 

- Mokrý silnější list papíru vtlačíme do formy, necháme uschnout a získáme 

různé papírové předměty. 

Poznámky 

Při výrobě papíru můžeme také experimentovat - např. srovnat vhodnost různých 
druhů papíru pro recyklaci, zjistit vliv různých přísad na vlastnosti papíru. Pro práci ve 
škole je vhodný např. škrobový maz, který působí jako klížidlo. 

3.2.4 METODY POUŽITÉ PRO HODNOCENÍ VHODNOSTI 
PROJEKTU 

Během exkurze i vlastní praktické činnosti dětí byly použity následující metody: 

• pozorování (tato metoda byla využita jak při exkurzi, tak při ruční výrobě 
recyklovaného papíru) 

• dotazník ( žáci, kteří se účastnili projektu, hodnotili jak exkurzi, tak 
vlastní ruční výrobu papíru) 

• nestrukturovaný rozhovor 
( průběžně při všech etapách projektu) 

V rámci možností se některé metody vzájemně propojovaly, některé však byly 

Použity samostatně. 



4 VÝSLEDKY A JEJICH HODNOCENÍ 

4.1. EXKURZE - THIMM 

4.1.1 REALIZACE EXKURZE 

Ještě před vstupem do výroby se žáci seznámili prostřednictvím filmu s historií 
THIMMu, s podstatou výroby vlnité lepenky a recyklací. 

Po videoprojekci každý žák obdržel do vlnité lepenky vyražený obrys letadélka. 
Úkolem bylo co nejrychleji složit letadélko bez jakéhokoli návodu. Pomáhal jim pouze 
vyražený tvar letadla v lepence. Při vlastní činnosti žáci poznávali různé vlastnosti 
vlnité lepenky - např. vzhled, pevnost, pružnost. Vítěz obdržel drobnost na památku. 

Všichni dostali obal na CD. Jednalo se o nehotový výrobek (vyražená forma 
obalu). Stejně jako u letadélka, tak i tento výrobek si žáci museli samostatně složit 
(podle vyražené předlohy). 

Následná prohlídka výrobních prostorů jim vše ukázala v realitě. První zastávkou 
na naší cestě provozem byla laboratoř, kde s napětím sledovali práci návrhářů 
a laborantů. Zde si mohli prohlédnout i vyzkoušet stroje, které zjišťují vlastnosti 
lepenky (tlak, vlhkost, pružnost, nosnost). 

Ve výrobních procesu nejprve viděli v činnosti stroj, který vyrábí vlnitou lepenku. 
Po něm následovaly různé typy raznic, lisů a automatických barvicích linek. Nejvíce je 
však zaujal tzv. „šroťák", ve kterém se zpracovávaly veškeré odřezky z výroby. Tento 
nepotřebný materiál je slisován a následně dopraven k dalšímu zpracování (recyklací). 

Vlastní exkurze se zúčastnilo z celkového počtu 26 žáků ve třídě jen 23 žáků, 
protože 3 žáci byli v době konání exkurze nemocní. 

V průběhu 2 dopoledních hodin tak měly děti možnost si prohlédnout alespoň část 

továrny, která je ve Všetatech od roku 1994. 



4.1.2 HODNOCENÍ DĚTÍ 

Hodnocení vlastní exkurze proběhlo bezprostředně po jejím ukončení, když se děti 
vrátily do školy. Každý žák psal na volný list papíru svůj nejsilnější zážitek z THIMMu. 
Dovolím si teď některé názory dětí ocitovat. Vzhledem k tomu, že exkurze se zúčastnilo 
23 žáků, vybrala jsem názory 7 chlapců a 7 dívek. Vybráni jsou nahodile, kritériem není 
ani prospěch, ani bydliště jednotlivých žáků. Citace jejich názorů je doslovná 
(tj. i s chybami). Kopie podkladů, ze kterých jsem čerpala, jsou součástí této 
práce - v přílohách. 

Zástupci chlapců 

„Nejvíce se mi líbilo,když jsme dělali letadlo a obal na cédéčka. Taky se mi líbila 
řezačka a máme tady od řezačky vyrobenou krabičku. A taky se mi líbil film. Líbil se 
mi šroťák." 

(Tomáš K.) 

„Nejdřív jsme byli v zasedací místnosti koukali jsme na film moc se mi tam líbilo. 
Pak jsme viděli jak stroj vyřízl krabici. Pak jsme šli do laboratoře tam jsme si z papíru 
vyřízli kolečka. Pak jsme šli do pracoviště někdo dostal takový vesty viděli jsme hodně 
zajímavých strojů nejvíc se mi líbil šroťák dostali jsme letadla a obal na CD a hráli jsme 
soutěž ve skládání a kdo vyhrál dostal sešit, vyhrála Balvínová." 

(Jakub K.) 

„Mě zaujala ta továrna, těch velkých rolí tam jich bylo asi sto. A pak se mně líbilo 
jak tam do té tramvaje vjelo. Tam oni tou ještěrkou přivezli a dali to na ty válečky ono 
to přejelo na druhou stranu a tam čekala tramvaj oni to do ní naložili ona popojela zase 
to naložili a odjela a pak to zase vyndali." 
(tramvaj - takto se v továrně označuje kovové plato, které má ve spodní části kolečka 
a pohybuje se po kolejích. Nachází se v oddělení výroby vlnité lepenky. Slouží 
k přesunu velkého a zároveň i těžkého materiálu z místa na místo. Na tomto platě stojí 
člověk který tento zvláštní dopravní prostředek ovládá) 

(Miloš V.) 



„Viděli jsme přístroj na krabice přes počítač. Líbila se mi tramvaj na elektriku 
která veze krabice. V místnosti byla soutěž že jsme museli skládat papírové letadlo 
a potom nám dala gumičku a natáhne vystřelí to. Dělali tam krabice přes přístroje." 

(Jiří H.) 

„Nejvíce se mi líbilo v raboratori lis na krabice zjištovalo kolik vydrží krabice 
krabice vydrží 250 kg." 

(Jaroslav B.) 

„Zatěžkávací přístroj který zkouší kolik kilo vydrží krabice. Líbilo se mi metro který 
převáží papíry na jiné místa. Ještě se mi líbila ještěrka která převáží velké kotouče 
papíru a nakládá na velké nákladní auta a ty to rozváží do Evropy." 

(Jiří B.) 

„Nejvíce se mi jak se vyrábí papír jak ze stromu udělali papír z papíru složili 
krabici prodaj zákazníkovi a ten to naplní a dá do prodejny někdo si koupí tu věc v tý 
krabici pak tu krabici dá do popelnice na papír a udělaj z toho novou krabici." 

(Jaroslav K.) 

Z á s t u p k y n ě d ívek 

„Nejvíce se mi líbilo jak jsme skládali letadlo a pouzdro na CD. A taky se mi líbila 
řezačka a šroťák." 

(Kristina B.) 

„Líbilo se mi tam ty stroje. Ty byly úžasný. Ukazoval nám tam takový papíry. 
Jezdili tam i ještěrky. Byli jsme i ve skladu. Vila jsem tam i barvy, jak barvily krabice. 
Vyřezávala jsem i koule všelijaký různý tvary. Koukali jsme tam i na video." 

(Monika Š.) 

„Vyřezávat kolečka a jak se do těch koleček dělá díra. Řezačka na papír. Šroťák 
ve kterém jsme si nasbírali kolečka v různých velikostech. Tramvaj která jezdila sem a 
tam a převážela papír." 

(Iveta P.) 



„Dnes jsme byli v Thimmu, také jsme šli do laboratoře kde se vykrajujou kolečka, 
proužky, čtverce, , byl tam i lis který zjišťoval kolik se do té krabice vejde kg." 

(Lucie Č.) 

„Vešli jsme do laboratoře a nejvíc mě zaujal velký stůl na kterém byl papír a stroj 
velký jako stůl. Líbilo se mi jak jezdil po tom papíru. Až nakonec ten stroj z toho papíru 
vyřezal nějaký tvar. A ten pán co nás prováděl z toho tvaru složil krabičku." 

(Markéta B.) 

„Nejvíc se mi líbilo když jsme šli do zasedací místnosti a oni nám vyprávěli 
o historii THIMMu např. že oni nevyrábí papír ale vlnitou lepenku. Nebo když nám 
povídali že výrobu vlnité lepenky vymysleli Němci. A nebo že ta výrobna THIMM 
vznikla v roce 1994." 

(Simona F.) 

„Líbil se mi hrozně ten přístroj co vyrábí krabičky a jmenuje se řezačka. Dělali jsme 
různé skládačky letadel, krabičku na cérečka bylo to tam moc hezké. Nikola vyhrála 
protože dřív postavila letadlo pak měla odměnu." 

(Martina F.) 

4.1.3 HODNOCENÍ PEDAGOGICKÉHO DOPROVODU 
(mé hodnocení) 

Exkurze byla zajímavá v tom, že děti vše nejdříve zjednodušeně viděly na video 
projekci, po které následovala vlastní prohlídka jednotlivých provozů. Zpestřením 
pro ně byla soutěž, ve které skládaly letadélka z vlnité lepenky. Mohly si tak 
bezprostředně ověřit některé z vlastností tohoto materiálu. 

V průběhu exkurze měli žáci možnost se seznámit s různými profesemi, což může 
ovlivnit jejich zaměření v dalších letech, obzvláště při volbě povolání. Zjistili, jak 
důležité je umět pracovat s počítačem a co vše se s ním dá dělat (nejenom hrát 
počítačové hry). Zároveň se bezprostředně seznámili i s dodržováním bezpečnosti práce 



na jednotlivých odděleních. Zaujal je např. automat, který místo žvýkaček obsahoval 
ochranu sluchu proti vysokému hluku (špunty do uší). Zaměstnanci tak mohou kdykoli 
tento automat zdarma využít. Všudypřítomné automaty na pití jsou také nutností, neboť 
po velmi krátkém pobytu v některém z oddělení pocítíme sucho v ústech. I tohoto 
nezvyklého jevu si děti všimly. Po krátké době v provozu cítily sucho v ústech a potřeba 
napít se byla u nich velmi silná. V neposlední řadě je zaujaly barevné vesty, které si 
každé dítě muselo při vstupu do provozu obléci. Jedná se o bezpečnostní opatření, které 
signalizuje pohyb cizích osob v továrně. 

Velmi je zaujal vzorný úklid na jednotlivých pracovištích. V celé továrně bylo 
velmi čisto a útulnost prostředí vylepšovaly živé květiny, které jsme našli téměř všude. 

Výchovným přínosem bylo zjištění, že všechen odpad je následně zpracován 
(recyklace). Velkým překvapením pro děti bylo, že lavičky, které jsou u nás ve škole 
na chodbách a které žáci používají o přestávkách k odpočinku, jsou také vyrobeny 
z vlnité lepenky. Tato skutečnost je utvrdila v tom, že sbírat starý papír není zbytečné. 

4.2 RUČNÍ VÝROBA PAPÍRU 

4.2.1 REALIZOVÁNÍ PRAKTICKÉ ČINNOSTI DĚTÍ - PRŮBĚH 
VYUČOVÁNÍ 

Na začátku praktické činnosti se žáci rozdělili do skupin. Každá skupina měla svůj 

pracovní prostor. Vysvětlila jsem pracovní postup. 

Všichni trhali papír potřebný pro vznik papírové kaše. Část žáků pracovala 
s novinovým papírem a část žáků trhala toaletní papír. 

Po získání dostatečného množství dali natrhané papírky do 2 nádob a zalili je 
malým množstvím vlažné vody. Chvíli ponechali papír nasávat vodu a pak začali papír 
mnout rukama. V průběhu mnutí pozorovali odlišnou sací schopnost toaletního 
a novinového papíru. 

Přestože v zadání bylo doporučeno použít mixér pro získání husté suspenze, žáci 
jej nepoužili. Papírová kaše, kterou vytvořili mnutím rukou, byla postačující. 



Každá skupina dostala na svůj pracovní stůl dvě misky s papírovou kaší. V jedné 
misce byla kaše z novinového papíru a ve druhé misce byla papírová kaše z toaletního 
papíru. Všichni měli svůj savý materiál, na který rozprostřeli potřebné množství 
papírové kaše. Papírovou kaši nabrali rukou z misky a trochu vymačkali vodu. Hmotu 
rozprostřeli na savý materiál a prsty ji rozhrnuli. Další přebytečnou vodu odstranili 
pomocí novin a válečku. Na takto vzniklou placičku položili podložku, na které 
výsledný výrobek schnul. Podložku s placičkou i se savým materiálem obrátili vzhůru 
nohama a savý materiál odstranili. Nyní začala pracovat jejich fantazie. Někdo placičku 
tvaroval do geometrického tvaru, někdo do ní zalisoval suché květy (použil k tomu opět 
váleček) a někdo s ní již nic nedělal. (Až když uschla, začal ji zdobit temperami.) 

Protože hmoty byl dostatek, každý si chtěl vyzkoušet voňavý papír. Pro tento účel 
žáci používali hlavně majoránku a červenou papriku, která papírovou kaši i obarvila. 

Většina dětí tedy vyrobila 2 kusy ručního papíru. První výrobek byl podle 
pracovního postupu a druhý výrobek byl vyroben podle fantazie dětí. Nezapomněly ani 
na výrobu papírových předmětů. Většinou vyráběly papírové talířky či misky. 

Všechny výrobky jsme nechali na podložkách přes noc uschnout. 

Druhý den jsme hotové výrobky vystavili ve třídě. 

V postupu práce byl pro nabrání papírové kaše doporučen cedník. Děti této 
možnosti nevyužily, raději použily své ruce. Praktické činnosti se zúčastnila opět téměř 
celá třída. Dva žáci chyběli, takže pracovalo celkem 24 dětí. Doba trvání činnosti byla 
3 vyučovací hodiny, včetně přestávek. Na závěr činnosti děti uklidily celou třídu. 

4.2.2 HODNOCENI DETI 

I v tomto hodnocení se vyjadřovaly děti individuálně na volný list papíru, kde měly 
zhodnotit celý pracovní proces. Žádala jsem je, aby vyjádřily klady, ale i o záporv dané 
praktické činnosti. Ruční výroby recyklovaného papíru se zúčastnila téměř celá třída, 



a tak jsem znovu vybrala názory 7 chlapců a 7 dívek. Výběr těchto zástupců opět nebyl 
ničím podmíněn, jako tomu bylo u hodnocení exkurze. Jejich odpovědi si dovolím opět 
doslovně ocitovat (tj. včetně chyb) a kopie jsou přiloženy v příloze této práce. 

Zástupci chlapců 

„Líbilo se mi to jak jsme to ozdobovali. Třeba barevnými křídami nebo kořením. 
A pak jak jsme to přendavali na podložku." 

(Miloš V.) 

„Bylo to bezva roztrhali jsme papír a dali ho do mísy nalili jsme tam vlažnou vodu. 
A míchali byla to zábava až z toho byla upíná kaše tak sme to nechali asi 20 minu. 
A potom sme to dali kousky na noviny a tvarovali jsme pak sme ho uváleli a nasypali 
tam lístky a koření a všechno co sme chtěli. Pak jsme se šli umít a nechali jsme den 
schnout za 1 den už to bylo prostě super." 

(Milan H.) 

„Líbilo se mi když jsme se máchali v toaletním papíru. A ještě se mi líbilo když 
jsme trhali toaletní papír." 

(Jiří B.) 

„Velmi se mi to líbilo. Jak jsme válcovali a trhali toaletní papír." 
(Jakub K.) 

„Bylo to velmi hezké ale nejlépe se mi dělalo s toaletním papírem. Doufám že se 

s tím setkáme znovu." 
(Jiří H.) 

„Líbilo se mi trhat toaletní papír." 
(Tomáš K.) 

„Mám z toho dobrý pocit. Moc mě to bavilo. Chtěl bych si to zopakovat. Bavilo mě 

toaletní papír smíchat s paprikou. Je to skvělý." 

(Milan M.) 



Zástupkyně dívek 

,Bylo to zábavný." 

(Lucie Č.) 

„Mě se tato práce líbila protože již mám s ní zkušenosti." 

(Kristýna J.) 

„Velmi se mi to líbilo. Nej lepší bylo se matlat ve hmotě. Klidně bych si to 
zopakovala." 

(Kateřina Z.) 

„Nejvíc se mi líbilo když jsem zdobila papír. Byla jsem zvědavá co z toho vyleze." 

(Markéta B.) 

„Ta včerejší práce vyrábět papír mě bavila. Za 1 přišli jsme o dvě hodiny a bylo to 
dost zajímavé jak se dá udělat ruční papír. Chtěla bych si to vyzkoušet ještě jednou asi 
si to vyzkouším doma." 

(Nikola N.) 

„Tak mně se ta práce hodně líbila, strašně mě bavilo se v tom matlat, udělám si to 
doma, je to super. Dát na to různý ozdoby to bylo dobrý jak jsem se v tom matlala, byl 
to humus aleje to moc zábavný. Mám s tím i zkušenosti." 

(Klára H.) 

„Tuto práci bych chtěla vyzkoušet znovu. Na této práci mě bavilo vyrábět placku a 
nebavilo mě trhat noviny. Překvapil mě krásný papír na konec když to uschlo." 

(Eva S.) 



4.2.3 HODNOCENÍ PEDAGOGA 

Technologie ruční výroby papíru nebyla příliš náročná (z hlediska prostoru, 
materiálu, pomůcek a času). Děti velmi nadchla, a tak během celé výrobní činnosti 
pracovaly s nadšením. Uplatňovaly svou fantazii (tvary výrobků, zdobení). 

V průběhu činnosti poznávaly i některé z vlastností papíru (savost, pevnost, 
pružnost). 

Nejdůležitějším poznatkem pro ně bylo zjištění, že lze ze starého papíru vyrobit 
nový - recyklovaný. Tento nově vzniklý papír však bude mít jiné vlastnosti než 
křídový papír, který běžně používají. Zároveň si uvědomily význam sběru starého 
papíru. 



ZÁVĚR 

Problém odpadů se týká nás všech. Skládky nám vadí, hyzdí přírodu, ohrožují 

podzemní vody, zapáchají, zbytečně zabírají plochu. Problém narostl s masovým 

používáním umělých hmot a jiných obtížně rozložitelných materiálů. Skládky, které 

známe z okolí našich sídel, vyrostly do svých rozměrů za posledních několik desetiletí. 

Při zvyšujícím se tempu spotřeby (např. obalů), při stále větší orientaci na konzum se 

za pár let zdvojnásobí. Opravdu nebudeme mít brzy odpadky kam dávat. Nehledě na to, 

že bude pozdě, až škodliviny proniknou do podzemních vod. 

Každý má někde své odpadky, nikdo se nemůže vyhnout odpovědnosti. Snížit 

na minimum množství svých odpadků? Ale jak? Za úvahu by stálo si k srdci vzít 

následující motto „Omezuj, znovu používej, recykluj". 

Environmentální výchova by měla u dětí vytvářet základní hygienické a sociálně 

kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet citový vztah 

k přírodě, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným a poskytnout základní poznatky 

0 správném a nesprávném vztahu a chování člověka k životnímu prostředí. 

Prvky envirnoméntální výchovy musí prolínal celým výchovným působením. 

K naplnění těchto výchovných úkolů je třeba vytvářet dostatek podnětů při hře, práci 

1 učení. Děti však potřebují vedle sebe někoho, kdo bude systematicky rozšiřovat jejich 

vnímání světa a bude jim vlastním chováním dávat příklad. Při výchově ve škole tato 

významná role náleží učiteli. 



Seznam použité literatury 

1. CENI A, Životní prostředí v České republice 1989-2004. Praha: CENIA, česká 

informační agentura životního prostředí, 2005. ISBN 80-85087-56-1 

2. KOLEKTIV AUTORŮ, SESTAVILA MGR. ČERVENKOVÁ K., Koncepce 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Vlašim: Český svaz ochránců 

přírody, 2003. ISBN 80-86327-32-9 

3. ZŠ VŠETATY, Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Školní rok 2005/2006. 

4. ZÁKON Č. 123/1998 SB. A USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 1048, Metodický pokyn 

k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních. 

MŠMT: Pokyn č.j. 32 338/2000-22,2001. 

5. MŠMT, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha 2005. 

6. ZŠ VŠETATY, Školní vzdělávací program. V současné době se připravuje. 

7. ZŠ VŠETATY, Kronika školy. 

8. http:// www.thimm.cz 

9. HONZÍKOVÁ, J„ MICHÁLKOVÁ, L„ VODÁKOVÁ. J. Praktické činnosti II. 

Praha: UK-Pedagogická fakulta, 2000. ISBN 80-7290-003-X 

http://www.thimm.cz


Přílohy 

Příloha č. 1 - Přihláška k tématu závěrečné bakalářské práce (kopie) 

Příloha č. 2 - Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - ZŠ Všetaty 

pro školní rok 2005/2006 

Příloha č. 3 - Exkurze THIMM - fotodokumentace 

Příloha č. 4 - Ruční výroba papíru - fotodokumentace 

Příloha č. 5 - Hodnocení dětí - exkurze THIMM 

Příloha č. 6 - Hodnocení dětí - ruční výroba papíru 



T V t í i o U é. 4 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 
HlouWtíirílá 2tí,I9S CO Prala 9, tel: 2?] VOO 540; http^/www.nedllnmí ř^rpm; 

PŘIHLÁŠKA K TÉMATU ZÁVĚRHČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

STUDENT 

Typ studia Bakalářská kombinované studium 

Ob>r studia: Vychovatelství 

Příjmení, jwrw, 
tíhil 

Adresa 
bydliště: 

Kontaktní e-nwl: ^ůhst Jvhois?, {p 
Kontaktní telefon: SIG y .? ÍG 

ZÁVĚREČNÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Název 
jintiMownSw 

tůvuhi pria: 

£7WiiCNtÍEWVÍ Nt' Wc/fQVQ- 2>én' M-rtii&t/Q 

Cň práce; VftirtfjNoVT ň 0MT$7r AVžWc&r/ 

Vtl WfiKneVYe// tNosr&zv _sr 

/ / / /9 iZČ-ZHY/V/ /hrtTTT&rtiy 

V Praze dlíc J f i S . JZDQG 

Podpis studenta: 
— v— ; 

VEDOUCÍ ZÁVĚREČNĚ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Príjmrá, jméno, 
titul: m é K m J r f k t h p 

Kontnidm'c-mail: j / m . m / j t f M ' 
Kontaktní telefon: M M t M S , , / / / -
Podpis vcdoucíhir: * S Ý / U c ý j M & f i b ? 

/ 

S4 



Příloha č. 2 

Základní škola Všetaty 

Program environmentálního vzdělávání , výchovy a osvěty 

Školní rok 2005/2006 

Tento program je vypracován na základě Metodického pokynu 
Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 32 338/2000 
ze dne 14.12.2001. 

1. Výchova a osvěta v jednotlivých vyučovacích předmětech 

Prvouka,přírodo věda a přírodopis jsou vedle zeměpisu, chemie a 
fyziky nosnými předměty pro environmentální výchovu. 
Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a příroda zajišťují 
pochopení objektivních platností a základních přírodních 
zákonitostí. 

1 .ročník 

prvouka 
- pracovní a odpočinkové návyky 
- režim a řád, udržování pořádku ve třídě,ve škole, v okolí školy 
- osvojování forem vhodného chování ke spolužákům, 
k dospělým, 
k cizím a neznámým lidem 

- pozorování proměn přírody v různých ročních dobách, popis 
životních forem rostlin a živočichů 
- rodina, život v rodině,rozdělení rolí v rodině,práva a povinnosti 
- lidové zvyky a tradice spojené s Vánocemi a Velikonocemi 



- vhodné trávení volného času, pořádek a čistota,denní režim 
- péče člověka o přírodu v různých ročních dobách 
- člověk a zdraví - výživa, pitný režim, osobní hygiena,péče o 
zevnějšek 
- varování před nebezpečími v přírodě 
- exkurze do zahradnictví a vycházky do přírody 

český jazyk 
- práce s texty,které ovlivňují životní styl a hodnotovou orientaci 
v r t o zaku 

hudební výchova 
- písně, říkadla s náměty z přírody /Rybička maličká,Žabička 
zelená, 

v 

Cížečku,čížečku, Bude zima,bude mráz,Travička zelená, Kotě a 
sluníčko/ 

výtvarná výchova 
- vnímání estetických hodnot prostředí 
- vést k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a 
kulturnímu dědictví 
náměty - hry s barvou, rozlišování teplých a studených barev, 
vyhledávání a výtvarné vyjádření přírodnin, otisky, seskupování, 
modelování, otisky plastických materiálů 
beseda o výtvarném umění a životním prostředí 
sledování základních přírodních zákonitostí 
výrazové možnosti různých materiálů 
seznamování s různými druhy lidového umění 
pozorování přírodních útvarů,barva,struktura 
beseda o výtvarném umění, návštěva výstavy 

praktické činnosti 
práce s drobným materiálem,rozlišování přírodních a technických 
materiálů 



společné výstavy výrobků a výzdoba třídy 
lidové zvyky a tradice 
pěstitelské práce, ošetření pokojových rostlin,úprava okolí školy 
pořádek,čistota na pracovním místě 

tělesná výchova 
základní hygienické návyky, bezpečnost 
vliv cvičení na vlastní zdraví /přímivá cvičení, 
posilovači,kondiční.../ 
lidový tanec 
první pomoc při poranění 
pravidla sportovních soutěží, sportovní chování 

turistika - chování v přírodě 

2.ročník 

český jazyk 
vypravování - zážitek z přírody 
popis podzimní přírody,popis zimního obrázku J.Lady 
popis oblíbeného zvířete 
rozvoj vyjadřování, užití vhodných přívlastků 
slovní druhy - podstatná jména 
vyhledávání informací v textu - dětské časopisy, encyklopedie 
četba textů o přírodě, literární výchova nad knihou, motivace 
ke čtenářství, čtení - zdroj poučení 
reprodukce obsahu textu, porozumění smyslu textu 
postoje postav a jejich hodnocení 
návštěva knihovny,domácí knihovnička 
psaní - hygienické návyky při psaní 
Vánoční a novoroční přání, dopis, pohlednice 
Matematika 
Slovní úlohy s náměty z oblasti přírody, z každodenního života, 
se zaměřením na zdraví, zdravou výživu 
hygienické návyky při rýsování 



výtvarná výchova 
rozvíjení estetického vnímání barev, subjektivní cítění barev 
výtvarné osvojování přírody - rozlišování tvarů, barev, rozvíjení 
pozorovacích schopností 
barevné koláže - podzim 
vytváření prostorových útvarů seskupováním a kombinováním 
přírodních materiálů, otisky,barvy podzimu 
proměny přírody, kalendář přírody na paletě 
personifikace přírody 
symbolické funkce barev, pocitová malba 
kultura bydlení 
krajina - volná koláž 
vycházka, zpracování zajímavých přírodnin 
individuální barevné cítění, barevné představy chuti,vůně,zvuků 

pracovní činnosti 
pěstitelské práce - ošetřování pokojových rostlin, poznávání 
životních podmínek rostlin 
poznávání vlastností různých materiálů, možností využití 
odpadových 
materiálů 
u nás doma - stolování, prostírání, úprava stolu 
sběr podzimního listí - sušení, lepení, výroba zvířátek 
rozvoj fantazie, vkusu při vytváření výrobků 
bezpečnost a hygiena práce 
lidové zvyky a tradice - práce s přírodním materiálem -
velikonoční dekorace, pomlázka 
exkurze do zahradnictví 

prvouka 
rodina, příbuzní,mezilidské vztahy 



zásady společenského styku 
školní režim,práce a odpočinek,zdravé návyky a zdravý životní 
styl 
roční doby - znaky v přírodě, počasí, práce lidí v závislosti na 
ročních dobách, zábavy dětí v ročních dobách 
ovoce,zelenina - třídění, zkoumání plodů, stavba těla rostlin 
rodina - práva a povinnosti, úcta k práci ostatních, odsouzení 
vandalismu, řešení konfliktů 
zdraví a nemoc,hygiena, lidské tělo a péče o zdraví 
životní prostředí,třídění odpadu,odvoz odpadků,sběrný dvůr 
nácvik relaxačních chvilek 
udržování zeleně, krajina, typy kraj in,chráněná krajinná oblast 

3.ročník 

český jazyk 
vypravování - zážitek z prázdnin 
popis podle obrázků 
dodržování hygienických návyků správného psaní 
četba naukových textů s přírodní tematikou 
četba časopisů - práce s nimi 
návštěva knihovny - rozdělení literatury, místní, regionální 
pověsti 
beseda o četbě dětí, vypravování zážitků z četby, autor,ilustrátor 
prvouka 
ochrana životního prostředí 
významná památná místa a osobnosti 
typy kraj in,orientace v krajině,přírodní úkazy 
minulost naší země,státní symboly 
přírodniny a lidské výtvory 
suroviny,likvidace odpadů - životní prostředí 
vztah člověka a přírody 
neživá příroda - slunce,vzduch,voda,nerosty,horniny,půda,ropa 



jedinečnost života na Zemi,podmínky života organismů 
znaky života organismů 
pozorování v přírodě 
vycházky, praktická cvičení 

hudební výchova 
pohybové vyjádření melodie, jejího tempa,charakteru,dynamiky a 
emocionálního zážitku z hudby 
písně a říkadla s přírodní tematikou 

pracovní činnosti 
práce s různými druhy odpadových materiálů 
pěstitelské práce - ošetřování pokojových květin 
práce s přírodním materiálem - lisování,sušení 
lidové zvyky,řemesla,tradice 
u nás doma - obsluha a chování u stolu, pohoštění 

tělesná výchova 
turistika - základy ochrany přírody 
pravidla různých soutěží - sportovní chování 

výtvarná výchova 
výtvarné osvojování přírody - vycházka spojená s vyhledáváním 
zajímavých přírodnin 
modelování - přírodní náměty 
beseda o ilustrátorech dětských knih 
dekorativní práce - lidová keramika - vkus,kýč 
hra s barvou - zapouštění teplých barev do vlhkého podkladu -
podzimní listí 
hra s linií - kořeny,list 
výtvarné vyjádření skutečnosti - zimní krajina - kresba,malba 
beseda - kultura odívání a bydlení 
organizace prostoru - práce s různými druhy materiálů - můj 
dům,pokoj 
hry s barvou - jarní květiny a stromy 



4.ročník 

český jazyk 
vypravování zážitků - ústní i písemný projev 
čtení populárně naučných textů 
povídáme si o knihách,televizních pořadech, proč čteme 
doporučení knihy k četbě ostatním a proč 
vyhledávání informací v textu 
beseda o knihách, podoba zpracování knihy, ilustrátor 
kulturní život regionu 

matematika 
zajímavé slovní úlohy z oblasti přírody, ochrany přírody, 
zpracování 
surovin 

praktické činnosti 
pěstitelské práce - péče o pokojové rostliny 
úprava okolí školy 
práce s přírodním materiálem - spoj ování,slepování, lisování 
poznávání vlastností těchto materiálů - tvar,povrch,barva,tvrdost 
lidové zvyky,tradice, řemesla - návštěva výstavy 
/V ánoce, Velikonoce/ 
užití přírodnin, přírodních materiálů pro jednoduchou výzdobu 
exkurze do zahradnictví 
dotváření a dekorace interiéru a exteriéru 
řez květin, úprava do vázy 



výtvarná výchova 
výtvarné osvojování přírody - rozlišování tvarů, barev a pozadí 
průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu 
prostředí 
dekorativní práce - vytváření prostorových útvarů seskupováním 
a kombinováním přírodních materiálů, otisky 
symbolika barev, zpracování zajímavých přírodnin 

přírodověda 
rozmanitost přírody - výrobky a přírodniny 
třídění rostlin a živočichů 
stavba těla rostlin a živočichů 
příklady přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí 
změny v přírodě v průběhu roku - rostliny,živočichové 
ekosystémy a jejich rozlišování, společenstva rostlin a živočichů 
pozorování života jednotlivých organismů, jejich rozlišování 
příklady rostlin a živočichů v přírodních celcích a společenstvech 
jejich poznávání 
vzájemná závislost organismů a neživé přírody v přírodních 
společenstvech, vztahy organismů 
význam lesa pro krajinu a člověka, význam přírodních celků pro 
člověka 
ekologie a ochrana přírody 
vlivy člověka na prostředí, ochrana přírody a prostředí 
zdraví, péče o vlastní zdraví 
nácvik relaxace a regenerace,zdravý životní styl 
rodina, komunikace v rodině, vztahy mezi lidmi 
pohybový režim, pozitivní vyplnění volného času 

vlastivěda 
seznámení s místní krajinou -
poloha, tvářnost, rostlinstvo,živočišstvo,využití půdy, významné 
obce a města, charakter místní krajiny 



region v minulosti - pověsti,významné události a jejich místa, 
významní předkové,regionální zvláštnosti,tradice, lidová tvorba 
pojem domov, vlast,národ,vlastenectví, česká státnost, symboly 
chráněné oblasti přírody naší vlasti 

návštěva chráněného území regionu 
exkurze do expozice středověkého města 

pracovní činnosti 
práce s různými přírodními materiály 
využití odpadových materiálů 
u nás doma - úprava stolu a stolování, zdobné prvky, vazba a 
úprava květin, společenské chování u stolu 
pěstitelské práce - pokusy a pozorování - ověřování podmínek 
života rostlin 

5.ročník 

český jazyk 
popis předmětu, děje 
čtení populárně naučných textů 
procvičování vypravování,rozšiřování slovní zásoby 
vyhledávání informací ve slovnících,encyklopediích 

přírodověda 
Poznávání přírody, třídění rostlin a živočichů 
Podmínky života na Zemi - vzduch,voda,půda,sluneční záření 
Zásahy člověka do přírody 
Zdraví a jeho ochrana - prevence nemocí 
Správná výživa a zdraví 
Ochrana přírody a životního prostředí 
Exkurze - planetárium Praha 



Vlastivěda 
Seznámení s místní krajinou (poloha,tvářnost,rostlinstvo, 
živočišstvo, využití půdy, významné obce a města, charakter 
místní krajiny) 
Region v minulosti - pověsti, významné události a jejich místa 
Významní předkové, regionální zvláštnosti, tradice, lidová tvorba 
Pojem domov, vlast, národ, vlastenectví, česká státnost, symboly 
Chráněné oblasti přírody naší vlasti 

Výtvarná výchova 
Hry s barvou, využití výrazovosti barvy k vyjádření představy, 
rozvoj fantazie, rozvíjení smyslu pro krásu přírody 
Dekorativní práce, vytváření prostorových útvarů seskupováním a 
kombinací přírodních materiálů 

Kalendář přírody na paletě 

Tělesná výchova 
Turistika a pohyb v přírodě - základní dovednosti spojené 
s tábořením 
Pohyb v terénu 

ó.ročník 

český jazyk 
zpracování popisu 
zpráva a oznámení 
výpisky z jednoduchého textu 

výtah-zachycení hlavních myšlenek textu 

přírodopis 
planeta Země a podmínky života na ní 



jednobuněčné a mnohobuněčné organismy a jejich životní 
prostředí 
/houby,řasy, žahavce,ploštěnci,měkkýši,kroužkovci,členovci/ 
základní potravní řetězec 
postavení člověka v přírodě a možné záporné vlivy na životní 
prostředí 

zeměpis 
přírodní sféra a její složky 
přírodní oblasti Země 

výtvarná výchova 
výtvarné osvojování přírody - rozlišování tvarů,barev,pozadí 
rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu prostředí 
beseda - kultura bydlení 
vycházka - zpracování zajímavých přírodnin 

občanská výchova 
naše obec a život v obci 
činnost správních orgánů v obci 
rok v proměnách 
život ve společnosti 
společenské hodnoty,normy,zásady 
kulturní bohatství národa 
prolínání,integrace Evropy 

rodinná výchova 
biorytmy,optimální využití výkonnosti,negativní vlivy prostředí -
ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
způsoby chování při pobytu v různém prostředí 



technické práce - chlapci 
dřevo jako technický materiál 
těžba dřeva,struktura,druhy dřev,vlastnosti,upotřebení 
provoz a údržba domácnosti - dívky 
ekologická likvidace odpadu,třídění odpadu 
základy pěstování a ošetřování pokojových rostlin,úprava květin 
ve váze, výsadba do truhlíků 
vzhled okolí školy - úprava 

7.roČník 

český jazyk 
literatura - lyrika -vlastenecká,přírodní,reflexivní 
báje,pověsti,legendy a kroniky - světové i české dějiny 
povídková tvorba s přírodní tematikou 

přírodopis 
základní skupiny obratlovců a jejich životní prostředí 
/ryby,obojživelníci,plazi,ptáci,savci/ 
vztahy mezi jednotlivými organismy 
ekosystémy a biosféra jako celek 
podmínky pro růst a rozmnožování vyšších rostlin 
hospodářsky významné rostliny 
ochrana přírody,přírodní parky 

užité výtvarné činnosti 
užití různého přírodního a odpadového materiálu, objevování 
nových možností využití těchto materiálů - účelnost - doplňky 
interiéru, dekorativní předměty, drobné dárky,hračky, výzdoba 
třídy,školy,výstavky 



práce s počítačem 
využití techniky při zjišťování aktuálních informací o stavu 
prostředí 
možnost výměny informací o stavu prostředí pomocí techniky 
v rámci kraje,republiky, EU 

výtvarná výchova 
Země - planeta života - představy,cítění,sny,odlišnosti,barevná 
kompozice 
Rozvíjení citlivého vztahu k materiálu a kjeho zpracování 
s ohledem na účel,užití a výtvarný výraz 
Lidové umění,dekorativní tvorba,zaměření na estetické 
cítění,tradice 
Volný výtvarný projev doplněný pozorováním skutečnosti - téma 
jaro, příroda se probouzí 
Malba na netradiční materiál - přírodnina,dekorace s přírodním 
materiálem 

8.ročník 

český jazyk 
sloh - úvaha na tema z enviromentální výchovy 
literatura - básníci o rodné zemi 
cestopisná próza - v minulosti, v současnosti 

přírodopis 
vývoj člověka jako součást vývojových změn v přírodě 
stavba člověka jako výsledek vývoje 
ochrana člověka proti nakažlivým chorobám 
poruchy imunity a alergie vlivem zhoršeného životního prostředí 
závislost člověka na přírodě jako zdroji potravin 
základy genetiky a její možnosti v pěstování hospodářsky 
významných rostlin /geneticky modifikované potraviny/ 



zeměpis 
Přírodní poměry ČR - půda,vodstvo,podnebí,nerostné suroviny 
v 

Životní prostředí a možné příčiny ničení 
Ochrana životního prostředí v ČR 
Průmysl v ČR a jeho důsledky na životní prostředí 
Zemědělství v ČR 

občanská výchova 
hodnoty,ideály,světový názor 
úloha práva v životě společnosti 
struktura a obsah ústavy 
občanská práva a povinnosti 

chemie 
vzduch -složení,vlastnosti jednotlivých složek, čistota ovzduší a 
zdroje jeho znečišťování 
voda v přírodě - pitná,užitková,odpadní vody 

výtvarná výchova 
Země - planeta lidí - proměny krajiny-volba barev - barevné 
vyvážení,plošná kompozice,cit,vnímání proměn 
Lidové umění,dekorativní tvorba - volba přírodního materiálu 
Přírodní materiál v dekoraci 
Výtvarné vyjádření velkých prostorových útvarů a krajinných 
motivů na základě pozorování,prožitků a poznatků - krása 
přírody,umění ji vnímat,vztah k životnímu prostředí - využití 
přírodních materiálů 
Návštěvy galerií,výstav,památek 



9.ročník 

český jazyk 
environmentální témata využita ve slohu - diskuse, proslov, 
fej eton,úvaha,líčení, výklad 

přírodopis 
vliv člověka a jeho činností na prostředí /těžba surovin/ 
význam půd pro zajištění výroby potravin 
biotické a biotické podmínky života 
koloběh látek v přírodě /producent,konzument,predátor,reducent/ 
člověk a biosféra,ochrana přírody 

zeměpis 
Světové hospodářství,sektor zemědělství,rybolovu a lesního 
hospodářství 
Mezinárodní organizace,mezinárodní obchod 
Živé a neživé složky životního prostředí 
Ekosystémy planety 
Typy krajiny podle narušení,typy krajiny podle využití 
Vliv těžby nerostných surovin a průmyslu na životní prostředí 
Vliv zemědělské výroby na krajinu a životní prostředí 
Vliv dopravy na krajinu a životní prostředí 
Urbanizace 
Světové ekologické problémy 

Chráněné krajinné oblasti na našem území,Národní parky 

občanská výchova 

pracovní prostředí, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana 
zdraví v práci 
struktura národního hospodářství 



dějepis 
věda a technika na konci 20.stol. 
globální problémy lidstva na konci 20.stol. 
fyzika 
jaderná elektrárna, výroba elektrické energie a její vliv na životní 
prostředí 

chemie 
uhlí,ropa a její frakce, zemní plyn, fosilní paliva - vliv na životní 
prostředí 

výtvarná výchova 
prostředí,ve kterém žijeme,proměny přírody - cit 
životní prostředí - prostorová kompozice - odívání 
krajinné motivy na základě pozorování,prožitků a poznatků 
krása přírody,umění ji vnímat 
vztah k životnímu prostředí 
využití přírodních materiálů 

Ochrana člověka za mimořádných situací - zařazeno 6 hodin 
v průběhu školního roku do každého ročníku 

Školní družina 

Pozorování přírodních objektů - rostlin,živočichů 
Pěstování pokojových rostlin 
Pěší turistika,běh,orientace v terénu,zdolávání přírodních 
překážek 
Estetickovýchovná činnost- dekorativní práce z přírodních 
materiálů 



Chovatelství - chov živočichů v akváriích,teráriích 
Výzdoba školy 
Přírodovědná činnost - péče o zvířata a rostliny v průběhu roku 
Myslivost,včelařství 
Práce na poli,zahradě 
ZOO 
Ochrana životního prostředí 

2.Celo§kolské aktivity zaměřené k en viron mentální mu 
vzdělávání,výchově a osvětě 

péče o estetický vzhled ve třídách, na chodbách - výstavky prací 
V ř l o zaku 
vést žáky k udržování úklidu, pořádku, čistoty ve třídách,na 
chodbách 
pravidelná údržba okolí školy 
exkurze, výlety,vycházky s environmentálním zaměřením -
např.ZOO Liberec, Praha, Botanická zahrada Liberec 
besedy /např. ředitel pražské ZOO,pracovníci ochrany přírody/ 
spolupráce se zájmovými organizacemi v obci - při společných 
akcích 
- např. myslivci - zorganizování soutěže pro žáky, beseda 
podporování zájmu žáků o přírodu, členství v zájmových 
organizacích 
účast v soutěžích s touto tematikou 
akce - Ochrana člověka za mimořádných situací 

Běh pro zdraví 
Seznamovací pobyt žáků ó.ročníků v Jizerských horách 
Adopce zvířat v ZOO 



Příloha č.3 - exkurze THIMM 









Příloha č. 5 - Hodnocení dětí -exkurze THIMM 
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Příloha č.6 - Hodnocení dětí - ruční výroba papíru 

Ms/o^/z Q) 

X^CU/Moj /MJJV LtťUs*^ H faJL JL tfy**^ jy^^eUu^cJ^c 

U / v Vb 
/!\<*fvk, CL, /do.& i w 

OTiMÁj '7-%UÍC j i r/ t Á a/)?i• YwJiTy^Hi 

hjfjnvr*, ^ f :
A ,'UÁv- t y ^ x - ? i A 

/ í t M ^ r ^ jívnP jfwL yyr-x, 

líiAU, (A, jUvlmC * M u ď k ^ 

Sic Ílpl/Z>, MstlnUC fokreJjsYl 
L L— „ < ( 3 ) 

qW (K 

. (V ^JU' »o > .,•<- Vr^yi. N^t iooJLW^ 
r 



JctUb £ © 

U W ( y iAd*. ^ -VAcojJL (v 1jl 3 

/loalU^ mÁjV . 

( S ) 
jčwM ^ ' /: 

^ y i o To VEL*/ ' l-iĚrZKŠ \L 
£ £ t 1 ) yĚLAlo s TOALET a/ 

lAVIIXČStr Do^fAH ží= S E 6 ?/>? 

lA^oM u » 

T ^ f ® 

i at < -w /vaíw ' m , -, < i ^ j . ^ /p. 

M - U / / . ® 
• 

-v*. SMtw, < i 
' - 1' 



Á 0 

Kristy'**. 3, ( £ ) 

/ e l m , «se haj | 0 L'h*l°. 

hle^lep/, i ^ lo j e se ni<vj]<xl i/e />rvio-/-e. 

© 
M f t h J ř e i v . 8. ^ 

hjj^A, XJU Ufc^e- W ^ v M ÛtÛ , 
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POSUDEK ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Posudek vedoucí práce 

Jméno studentky: Dagmar CHALUPOVÁ 
Obor studia: Vychovatelství, kombinované studium 
Téma práce: Environmentální výchova dětí mladšího školního věku 
Vedoucí práce: doc. Ing Jitka Vodáková, CSc. 

Závěrečná bakalářská práce D. Chalupové má 52 stran a 6 příloh. Do příloh je zařazen 
program EVVO pro rok 2005/6 v ZS Všetaty a dokumenty k popisovanému projektu -
k exkurzi a výrobě recyklovaného papíru a kopie hodnocení aktivit dětmi, účastníky projektu. 
Cíl práce byl v přihlášce k závěrečné práci formulován šířeji. Po upřesnění možností autorky 
na začátku školního roku 2006/7 byl cíl práce zúžen na vytvoření a realizaci krátkodobého 
projektu podporujícího environmentální výchovu ( EV) dětí v 5. ročníku ZŠ. Tento cíl, 
formulovaný v 2. kapitole, byl splněn. 
Teoretická část práce je zaměřena převážně na legislativu ve vztahu k životnímu prostředí, 
k historii ochrany životního prostředí v naší zemi a ke stavu zajištění EV ve Středočeském 
kraji a na škole, kde autorka působí. Domnívám se, že údaje o vzdělávání pedagogů ( 1.4.2) 
platí obecně, nejen ve vztahu ke Středočeskému kraji. Podobně v subkapitole 1.5- EV v ZŠ 
Všetaty, jsou informace o EV jako průřezovém tématu obecně platné. ŠVP pro uvedenou 
školu nebyl v období dokončování ZBP ještě dokončen, počítalo se však, že do něho bude 
začleněn popsaný projekt. Problematice a metodám EV dětí mladšího školního věku je 
v teoretické části práce věnována malá pozornost, což s ohledem na zadané téma a existující 
velké množství informačních zdrojů považuji za nedostatek. Tomu odpovídá i poměrně úzce 
vymezený přehled informačních zdrojů. 
ZBP má logicky vyhovující strukturu a vyhovuje požadavkům pro tento typ práce i po 
formální stránce. Bude však třeba opravit na několika místech překlepy ( např. s. 32, 42). 
Projekt, který je popsán v praktické části práce, autorka dobře připravila. Oceňuji využití 
možnosti uspořádat exkurzi do podniku, který je, podle dostupných informací, dobře 
organizován a respektují se v něm hlediska pro ekologicky šetrné výrobní postupy. Rovněž 
vybraná činnost děti může být dobrou motivací pro výchovu k EV, konkrétně k pochopení 
proč je třeba třídit odpad. Použité metody hodnocení projektu dětmi a pedagogem je možno 
pro daný úkol považovat za validní. 
Náročnost ZBP na teoretické znalosti- pokud jde o empirickou část práce, není sice vysoká, 
domnívám se však, že autorka mohla problematiku výroby papíru, jeho vlastností a recyklace 
prostudovat hlouběji. Dostupných informačních zdrojů je řada. Stížnosti dětí na nutnost papír 
trhat mohla být řešena jako problémová situace- např. jak využít vlastností strojově 
vyráběného papíru pro racionalizaci práce( např. trhání tenkých pruhů papíru ve směru výroby 
a trhání v příčném směru po zvlhčení, které sníží pevnost papíru ). Práce s toaletním papírem 
se dětem sice líbila, ale nejednalo se o recyklaci odpadního papíru. 
Práce D. Chalupové, podle mého názoru, vyhovuje jako závěrečná bakalářská práce ve 
studijním oboru vychovatelství. 
Hodnotím ji: f „ -

Praha, 28. dubna 2007. 



Oponentský posudek na bakalářskou práci 
Studijní obor: Bc. kombinované studium Vychovatelství 

Autor bakalářské práce: Dagmar Chalupová 
Název bakalářské práce: Environmentální výchova dětí mladšího školního 

věku 

Vedoucí Bc. práce: Doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. 

Autor oponentského posudku: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat krátkodobý projekt zaměřený na 
environmentální výchovu žáků 5. ročníku ZŠ. 
Rozsah Bc. práce: 82 stran - 51 stran text, literatura, 29 stran příloh. 

Práce vychází ze základních školských dokumentů, legislativy vztahující se 
k environmentální výchově a z literatury obsahující návody k činnostem, které jsou 
tématem prače. Teoretická část shrnuje informace ke zpracovanému tématu, 
terminologii bez prokazatelného vlastního přínosu, ale výběr je tematicky sevřený, se 
znalosti tématu utříděn, záměr práce je tímto dobře uveden. Autorka podává stručný 
přehled metod, které pro své hodnocení projektu užila. 

Upozorňuji na některé nepřesné formulace v textu (přičemž některé formulace nejsou 
nejšťastnější - napr. poslední věta úvodu) a další drobnější nedostatky, které však pro 
vlastní hodnoceni práce nepovažuji za podstatné' 
někde zůstaly překlepy, je užíváno velké množství zkratek, bylo by vhodné, připojit 
jejich seznam s uvedením plného znění. 

V práci je chybně uvedeno zařízení pro DVPP - str. 19 

Zadané otázky: 
1. S jakým zařízením pro DVPP jste v kontaktu? 
2. Spolupracovala jste při přípravě projektu s některými učiteli? 

Shrnutí hodnocení: 
Vůči závěrečné práci nemám zásadní námitky. 
Cíl práce byl splněn. 
Byl navržen, realizován a vyhodnocen krátkodobý projekt zaměřený na téma využití 
odpadu - starého papíru. J 

Práce má logicky poměrně dohře strukturovanou stavbu. Jen některé pasáže jsou 
vzhledem k rozsahu prače zařazeny nadbytečně. 

Literatura je zvi v úvodní části spíše shrnuta, v další části byla využita na inspirativní 
úrovni - nelze nci ze byla dale v práci využita zcela ve shodě spravidlv pro 
zpracovaní odbomeho textu. Odbornou literaturu týkající se výroby papíru mohla 
a u t o r k a využit k obsáhlejšímu vykladu samotné technologie (a pak adekvátně citovat), 
a!e i kširšímu ^ ^ . ^ g r c k ý c h problémů při realizaci jak exkurze, tak i 
při hodnoceni vlastni činnosti děti. J 

Užité metody jsou uvedeny u hodnocení, nikoli pro práci jako celek. 
Formální úprava je vyhovující. Dílčí připomínky viz výše. 



Samotné téma ani zpracování práce se nevyznačuje výraznou teoretickou náročností. 
Přesto je v práci s porozuměním problematice využita znalost legislativních 
dokumentů a prakticky instruující literatury, stejně jako jsou zde využity pedagogické 
zkušenosti. 

Využitelnost výsledků práce: 
Náměty obsažené v práci a výsledky v ní uváděné, lze využít jako podnět i jako 
připravený program. 

V práci nejsou zásadní nedostatky a práce vyhovuje jako závěrečná bakalářská práce. 

Pro hodnocení práce navrhuji známku velmi dobře. 

Praha 10. května 2007 


