Roční plán EVVO 2019-20
Roční plán EVVO vychází z dlouhodobého plánu, který je součástí vzdělávacího
programu.
Udržitelný rozvoj (UR)

Každoročně se zaměřujeme na dva cíle udržitelného rozvoje. Cíle UR byly vyhlášeny
organizací UNESCO na období 2015 – 2030 (SDGs).
https://www.osn.cz/icentrum/pro-skoly/svet-ktery-chceme-budoucnost-provsechny
Cíle udržitelného rozvoje pro rok 2019-20

3. Zdraví a kvalitní život
Motivační video Největší lekce pro svět
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6qAbzDW6B9c

Současná situace
Každý den umírá o 17 tisíc dětí méně než v roce 1990. Přesto ale více než 6 milionů dětí ročně
umírá před svými pátými narozeninami.
Od roku 2000 zabránilo očkování proti spalničkám téměř 15,6 milionu úmrtí.
Navzdory globálnímu zlepšení zůstává úmrtnost dětí v jižní Asii a subsaharské Africe vysoká. Čtyři
z pěti úmrtí dětí do pěti let se týkají těchto regionů.
Budoucnost
Vymýtit epidemie nemocí, jako jsou například AIDS, žloutenka nebo nemoci přenášené vodou.
Šířit zdravotní osvětu, mimo jiné také informace o škodlivosti drog a alkoholu, i o otázkách
duševního zdraví.
Zajistit všem kvalitní lékařskou péči a cenově dostupné léky a vakcíny.
Aktivity
- Dotazníkové šetření Výživové zvyklosti žáků školy
- Přednáška na téma Zdraví a Hygiena
- Hygienické návyky
- Předcházení úrazům žáků

- spotřeba vody v domácnosti
- lékařská péče v České republice – jsme bohatí

15. Život na souši

Současnost
Každý rok na planetě zmizí 13 milionů hektarů lesů, což odpovídá rozloze Česka a Slovenska
dohromady.
2,6 miliardy lidí je přímo závislých na zemědělství, ale 52% zemědělské půdy se postupně
znehodnocuje.
V důsledku sucha a desertifikace (rozšiřování pouští) mizí každý rok 12 milionů hektarů
zemědělské půdy.
22 % druhům zvířat hrozí vyhynutí.
Budoucnost
Dodržovat mezinárodní dohody na ochranu a zachování ekosystémů (například pouští nebo
deštných pralesů).
Do roku 2020 snížit úbytek lesů a naopak vysázet další stromy, aby vyrostly nové lesy.
Zastavit lov a obchodování s chráněnými druhy a živočichů a podobně regulovat nakládání
s chráněnými druhy rostlin.
Aktivity
- sázení stromů ve spolupráci s Městskými lesy Příbram při příležitosti Dne Země
- péče o Lípu Svobody
- seznamovat žáky s informacemi z vědecké a technické oblasti, které mohou v budoucnosti být
řešením některých vážných problémů životního prostředí.
- ekologické vzdělávání směřovat k chápání vážných problémů životního prostředí, k problémům
vztahů člověka a prostředí
- zařazení témat do výuky všech předmětů – přehled 1. stupeň a 2. stupeň

Zaměření plánu EVVO v roce 2019-20
1. Téma ZDRAVÍ
2. Téma Ochrana přírody - LESY A KRAJINA

1. stupeň ZŠ společné aktivity
- Den Země
- Botanická zahrada Praha
- exkurze do ZOO Ohrada
- aktivity v Domě NATURA Příbram

Ekologické centrum Hrachov – ohrožená zvířat
- projekt Chovaní živočichové – spolupráce 1. a 2. stupně
- sběr papíru, kaštanů, žaludů
- sběr baterií, pomerančové a citronové kůry
- přenášky zoologa Hornického muzea Mgr. Fischera – Krajina, činnost člověka vliv na výskyt živočichů
- třídění odpadů ve třídě
- šetrné používání vody ve třídě a na WC, šetření energiemi
- dodržování základních hygienických pravidel
- sportovní aktivity, Sportovní den
- Den chování za mimořádných situací ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Příbram
- tradiční aktivita Silniční provoz na Březových Horách

