
KLIMATICKÉ ZMĚNY TAM, KDE ŽIJI, TAM, KDE BYDLÍM......

PRACUJME, ABYCHOM POROZUMĚLI A JEDNALI!!! 

VZNIKÁ ZDE NOVÝ ŽIVOT!!

Od  počátku  naší  účasti  v  Projektu  partnerství  škol  se  nám  podařilo  realizovat

následující aktivity: 

V říjnu 2013 jsme uspořádali pro žáky 2. stupně projektový den s názvem Comenius,

jehož cílem bylo seznámit žáky s Projektem partnerství škol a přiblížit jim obsah projektu.

Dalším z cílů tohoto projektového dne bylo představit žákům jednotlivé partnerské země z

nejrůznějších hledisek (kultura, sport, zvyky apod.)

Pod vedením paní učitelky Zmeškalové se žáci věnovali zkoumání působení oxidu

uhličitého  na  rostliny.  Prováděli  pokusy  s  rostlinami  a  navštívili  světově  unikátní

experimentální skleníky Akademie věd v Domanínku.

Z  grantových  prostředků  jsme  pořídili  meteorologickou  stanici,  z  níž  žáci  pod

vedením pana učitele  Sebery získávají  data  o  teplotě,  tlaku  a  srážkách.  Monitorování

těchto jevů úzce souvisí s aktivitou společnou pro všechny partnerské školy: sledováním

určitého místa v krajině a jeho proměn během celého roku. Žáci vybrané místo fotografují

každých 14 dní za pomoci paní učitelky Pekárkové. Z fotografií poskytnutých jednotlivými

partnerskými zeměmi bychom rádi na konci projektové spolupráce vytvořili kalendář.

V lednu 2014 žáci během projektového dne sestavili s paní učitelkou Řezníčkovou

„Chartu  závazků pro  život  plný  respektu  k  naší  planetě“.  Sepsání  Charty  předcházelo

vymezení problému ochrany životního prostředí a diskuze na toto téma.

Nejvíce jsme se věnovali oblasti třídění odpadu. V učebnách na prvním stupni byly



umístěny  krabice  na  papírový  odpad  a  pod  vedením  paní  učitelky  Zmeškalové  žáci

osmých ročníků nacvičili  didaktickou hru pro prvňáčky na téma třídění odpadu. V dílně

paní  učitelky  Pekařové  se  žáci  učili  rozeznávat  jednotlivé  druhy  plastů  a  zjišťovali

informace o rozložitelnosti různých druhů odpadu. Skupina žáků také navštívila spalovnu

odpadu  v  Praze  –  Malešicích.  S  tříděním  odpadu  souvisí  i  výroba  „Plastorů“,  neboli

plastových tvorů, které žáci vyráběli s paní učitelkou Votavovou.

Dále se žáci společně s panem učitelem Seberou věnovali pokusům se solárními

články, při kterých zkoumali jejich účinnost při různém naklonění a nasvícení.

V  červnu  2014  vyhlásila  paní  učitelka  Pekárková  fotografickou  soutěž  na  téma

„Ochrana  životního  prostředí“.  Žáci  k  fotografování  využili  dobu  letních  prázdnin.

Zhodnoceni soutěžních snímků a vyhlášení výsledků se bude konat v září 2014.

Součástí Projektu partnerství škol jsou i výjezdy do partnerských institucí. V prvním

roce trvání projektu jsme takové výjezdy uskutečnili čtyři. 

První  schůzka  se  konala  na  přelomu  října  a  listopadu  2013  v  Bulharském

Blagoevgradu  a  byla  převážně  organizačního  charakteru.  Zúčastnili  se  jí  tedy  pouze

zástupci jednotlivých škol bez svých žáků. Dalším výjezdem, kterého se účastnili pouze

zástupci partnerských institucí,  byl  výjezd do partnerské školy na ostrově Guadeloupe,

který je  jedním ze zámořských regionů Francie,  na přelomu června a července 2014.

Dalších výjezdů se už účastnili i žáci a prezentovali na nich svou práci. Naši žáci takto

vyjeli v lednu 2014 do Španělska a v dubnu téhož roku na Slovensko.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za  obsah  publikací  (sdělení  )  odpovídá  výlučně  autor.  Publikace  (sdělení)  nereprezentují  názory Evropské  komise  a

Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


