TISSKOVÁ ZPRÁ
ÁVA
„ŠKOLA PLN
NÁ ŽIVOTA“ – EKOLOGICKÁ PROJEKT
TOVÁ VÝUKA
A
O
Od října našee škola realizzuje projekt ŠŠkola plná života, registrační č. CZ.1.007/1.2.13/03
3.0003,
který je spolufinancován Evropsským sociálnním fondem a státním rozzpočtem Českké republiky
y.
H
Hned na poččátku projektu
u byla realizzována klíčov
vá aktivita zaaměřená na eekologickou oblast.
V říjnu bbyly utvořenyy čtyři pátraccí týmy, kterré od pracovn
níků Městskéého muzea K
Králíky získaaly
fotografiie starých obbjektů spolu s jejich popissy a pátraly, ze kterého místa
m
byla poořízena stará
fotografiie. Při tom see seznamovaaly s historií oobjektů, hled
daly, co se naa fotografiíchh (historickáá x
současnáá) změnilo a proč, malovaly je, vymýýšlely, co by na daných místech
m
mohllo být za sto let, na
některé zzajímavé objjekty vymysllely pověst. V
Vyvrcholením
m historického bádání „PProti proudu času“
byla prezzentace všecch týmů dne 21.
2 12., chysstá se vydání zajímavého pexesa s hisstorickou a so
oučasnou
fotografiií a prezentacce v Městskéé knihovně K
Králíky, popřř. v Městském
m muzeu Kráálíky.
S
Součástí tétoo klíčové aktiivity byl týdeenní ekových
hovně-vzděláávací pobyt žžáků ve Středisku
ekologiccké výchovy a etiky Rých
hory v Horníím Maršově ve
v dnech 29.. 11. až 3. 122. Pro děti by
yly
připraveny aktivity, hry
h zaměřené na týmovoou spoluprácii, trvale udržitelný rozvojj. Byly rozvííjeny
mata (ekologiická výchovaa, osobnostn
ní a
klíčové kkompetence žáků, byla reealizována prrůřezová tém
sociální výchova). Vzhledem
V
k to
omu, že byl 1. adventní týden,
t
i progrram byl podbbarven vánočční
b
zdramattizované scén
nky týkající se současnýcch vánočních
h tradic,
atmosférrou. Jeho vyvvrcholením byly
ale i bibllického příběěhu narozeníí Ježíše Kristta.
Z Maršova odjížděly
o
dětii obohaceny o nové pozn
natky a zážitk
ky, příjemně vánočně nalladěny.
Další klííčová aktivitaa zaměřená na
n ekologickkou projektov
vou výuku náás čeká v příšštím roce, kd
dy se
z nás staanou průzkum
mníci králick
ké přírody, prrostředí, v něěmž žijí. Z vý
ýsledků našeeho výzkumu
u bude
sestavenn kalendář.
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