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Za tým ŠUŽ a MZU
 

Silvie Kozlovská a Eliška Hájková
Středisko ekologické výchovy SEVER

ÚVODNÍK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s blížícím se druhým čtvrtletím jsme pro vás nachystali velmi bohatou a pestrou porci našich nabídek ke spolupráci,

vzdělávání, zapojení se... ale také tradiční reportáž ze ŠUŽ školy, rozhovor se zapojeným pedagogem či představení

naší další konzultantky.

Kromě toho jsme pro vás připravili tentokrát také METODICKÝ MATERIÁL - můžete si stáhnout naši minilekci MZU

na téma "Psaní o místě" nebo v případě zájmu si vyžádat i jinou z celkově 9 podrobně metodicky zpracovaných

minilekcí - tak pojďte s námi do MZU ;-)

Z celostátních akcí stojí za povšimnutí, že byl slavnostně vyhlášen další ročník Cen SDGs, kam jsme se probojovali

i my s programem klimatické Školy pro udržitelný život - ve velké konkurenci jsme se dostali mezi seminifinalisty

v kategorii Změn klimatu!

 

Přejeme inspirativní čtení, hodně energie i v době kratších dní a delších nocí a báječný tým kolem vás :-) 



JAK REALIZOVAT MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ ve šk. roce 2022/2023?

CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

Ve školním roce 2022/2023 si můžete vybrat, zda se
chcete věnovat prostřednictvím programu Škola pro

udržitelný život - ŠUŽ
 

1. tématu klimatická změna a společně s žáky se
vzdělávat O MÍSTĚ A V MÍSTĚ - mapováním problémů a
potřeb obce z hlediska adaptace na klimatickou změnu.
Udělat společně něco PRO MÍSTO - plánováním a realizací
praktických místních projektů zmírňujících dopady
klimatických změn v obci a SKRZE MÍSTO hledat souvislostí
mezi naším místem a klimatickou změnou. 

nebo 

2. tématu udržitelný život v obci, ve kterém žáci s dalšími
partnery z obce přemýšlí o tom, co mohou udělat pro rozvoj
své obce nebo okolí školy. Spolu pak postupně realizují
navržené změny, a tím mění k lepšímu místo, kde žijí a učí
se. 

finanční podporu 15 000,- Kč na realizaci programu a
drobná finanční podpora pro zapojené pedagogy 
metodickou a konzultační pomoc - k dispozici jsou vám
konzultanti programu ŠUŽ, kteří vás provedou celým
procesem 
metodické materiály programu ŠUŽ - aktivity do výuky 
vzdělávání pedagogů - úvodní a doškolující semináře 
setkání s dalšími školami realizujícími program ŠUŽ 
aktuální informace o dění v místně zakotveném učení v ČR 
pro tento školní rok nabízíme rovněž:

možnost absolvovat na podzim a v zimě 3denní pobyt
v Horním Maršově v Krkonoších, na kterém zažijete
zážitkový vzdělávací program zaměřený na
klimatickou změnu nebo udržitelný rozvoj (cena pro
žáka cca 1 250,- Kč za pobyt) 
získat díky semináři simulační hru Jak se žije v
Podnebíně, která žáky provází adaptačními opatřeními
v obci (cena cca 2 000,- Kč)

Co zapojením získáte? 

 

1) Celoroční program Škola pro udržitelný život - ŠUŽ 
pro žáky a učitele, kteří aktivně mění své okolí

pomáhá žákům vytvářet si vztah k místu - dává žákům slovo - připravuje je na skutečný život - je otevřený komunitě

Přihlaste se do celoročního programu Škola pro udržitelný život ZDE nebo kontaktujte Elišku Hájkovou
(suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966).

https://forms.gle/of4eSh2CVKQobE628
https://forms.gle/of4eSh2CVKQobE628
mailto:suz@ekologickavychova.cz


JAK REALIZOVAT MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ ve školním roce 2022/2023?

CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

Hledáme skupiny žáků, kteří chtějí realizovat jednoduché aktivity v místě. Na začátku se zapojené
skupiny zamyslí, co by potřebovali k tomu, aby lépe poznali a zmapovali své místo, poté vybírají
témata (minimalizace odpadů, šetření energií, sucho, klimatická změna apod.), na kterých si formulují
výzkumné otázky, na základě zjištěných problémů v komunitě si formulují hypotézu, plánují, realizují
navrhovaná opatření a prezentují výsledky. Předpokládaný čas realizace je 1 - 4 měsíce. 

drobnou finanční podpora pro realizaci projektů
metodickou a konzultační pomoc - k dispozici jsou vám
konzultanti, kteří vás provedou celým procesem 
metodické materiály - aktivity do výuky 
setkání s dalšími školami realizujícími miniprojekty 
aktuální informace o dění v místně zakotveném učení v
ČR 

Co zapojením získáte? 

2) MĚSÍČNÍ miniprojekty
Místně zakotvené učení vás zaujalo, ale raději než celoroční program ŠUŽ byste si vyzkoušeli o něco menší,

cca měsíční projekty?

 
Můžete se přihlásit ZDE nebo kontaktujte Michaelu Glovňovou (michaela.glovnova@ekologickavychova.cz, 734 310 968).

 

https://forms.gle/MNSDnxkRerSP3LkD8
mailto:michaela.glovnova@ekologickavychova.cz


JAK REALIZOVAT MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ ve školním roce 2022/2023?

CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

cíle a výstupy aktivity
časovou dotaci aktivit a jejich částí
popis mezipředmětového propojení aktivity
metodický popis aktivit s doporučeními
vyplývajícími z našich dosavadních zkušeností
seznam pomůcek, případně odkazy na již
zpracované pracovní listy a pomůcky
popis, jak aktivita naplňuje jednotlivé principy
místně zakotveného učení
doporučení na aktivity, které by mohly předcházet
nebo možné aktivity, které by mohly navazovat

Co v MINILEKCÍCH NAJDETE:
vyplněnou prezenční listinu s podpisy žáků
vyplnění krátkého hodnotícího dotazníku
pořízení pár fotografií dokumentujících práci žáků při
realizaci MINILEKCE
to vše do 3 měsíců od obdržení metodiky vybrané
MINILEKCE (po domluvě je možná úprava termínu)

 Po realizaci MINILEKCE vás poprosíme o:

 

3) NĚKOLIKAHODINOVÉ workshopy
Vytvořili jsme nabídku MINILEKCÍ. Vybrali jsme zážitkové aktivity propojující místně zakotvené učení s tématy
klimatické změny a udržitelného rozvoje. Tyto aktivity jsme metodicky upravili tak, aby byly realizovatelné od 1

vyučovací hodiny až po 1 projektový den. Aktivity jsou určené žákům I., II. stupně ZŠ a žákům středních škol.

 
Přihlásit se můžete již nyní ZDE nebo kontaktujte Moniku Hnátovou (monika.hnatova@ekologickavychova.cz, 734 310 964). 

https://forms.gle/4iSTorSnqms35Z6u8
https://forms.gle/4iSTorSnqms35Z6u8
mailto:monika.hnatova@ekologickavychova.cz


NATOČTE VIDEO O VAŠICH PROJEKTECH V PROGRAMU ŠKOLA PRO
UDRŽITELNÝ ŽIVOT!

CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

A proto bychom vás tímto chtěli oslovit k natočení
videí, na kterých byste nám i veřejnosti představili
své projektové aktivity a případná
klimatická/udržitelná opatření ve vaší obci. 

Vytvořená videa bychom chtěli prezentovat
veřejnosti jako inspiraci, jak může vypadat projekt v
rámci „šužky“. Případné provedení videí necháme na
vás, kreativitě se meze nekladou. Vaše projekty
nemusí být ukončené, můžete například představit
pouze určitou fázi, ve které se právě nacházíte. 

 A jelikož si uvědomujeme, že natočení takového videa je
záležitostí, která bude stát čas a úsilí, podpoříme vytvoření
videa částkou 1 000,- Kč.

V případě zájmu o bližší informace se obracejte na Moniku
Hnátovou, email: monika.hnatova@ekologickavychova.cz.

Moc se na vaše videa těšíme!
 

Vážení učitelé a vážení žáci,
protože si v programu Škola pro udržitelný život vedete velmi dobře, rádi bychom vás viděli v akci a

šířili vaši práci dál ostatním jako příklad dobré praxe :-) 
 

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů. 

mailto:monika.hnatova@ekologickavychova.cz


NABÍDKA SEMINÁŘŮ MZU, KTERÉ SI MŮŽETE OBJEDNAT 
PRO SVŮJ PEDAGOGICKÝ TÝM v r. 2023 (zdarma)

 



V čem vidíš přínosy ŠUŽ pro školy a v čem pro sebe?
Přínosy programu spatřuji právě v prohlubování vztahu k místu. Zároveň mne
fascinuje, kolik zkušeností žákům program zprostředkuje. Inspirativní je pro
mne odvaha žáků jednat s dospělými, prezentovat svá zjištění a vize
zastupitelům, nevzdat to a hledat řešení, když se dostanou do úzkých. Baví
mne propojování různých skupin obyvatel, žáci se učí komunikovat,
domlouvat se, pracovat s připomínkami, atd. Program může být velmi
obohacující nejenom pro žáky, ale také pro komunitu. Věřím, že vztah k místu
v lidech vyvolává zcela přirozeně touhu pečovat o své okolí a tvořit a
budovat nové věci s respektem k přírodě.

 Jak bude probíhat ŠUŽ ve tvém kraji v příštích měsících, na co se školy
mohou těšit a jaké jsou tvé plány na rozvoj ŠUŽ v dalších letech? 

V tomto roce se rozhodlo do programu zapojit celkem 18 škol z celé České
republiky, což mne velmi těší. Některé školy si vybraly klimatické zaměření,
jiné udržitelné zaměření programu ŠUŽ. Školy se mohou těšit například na
vydání nové metodiky Školy pro udržitelný život zaměřené na klima, kterou
jsme v loňském roce pilotovali, a která je nyní graficky zpracovávána. 

PŘEDSTAVUJEME SE 

Konzultantka  Pavlína patří v našem týmu ŠUŽ k novějším členům, s konzultantskou prací má však již zkušenost, seznamte se  :-)

PAVLÍNA RADIMĚŘSKÁ
Již více než deset se věnuji psaní a realizování grantových projektů. Začínala jsem v Praze, kde jsem po absolvování oboru Sociální a

kulturní ekologie na FHS pár let zůstala. Láska k místu, odkud pocházím, tedy Žďárským vrchům, mne se založením rodiny přivedla
zpět do mého rodiště. Zde jsem navázala na své zkušenosti a nadále spolupracuji s místními obcemi, neziskovými organizacemi,

školami, aj.,  kterým pomáhám psát a administrovat různé grantové projekty. Na začátku roku 2021 jsem začala částečně pracovat
pro Středisko ekologické výchovy SEVER. Angažuji se také v naší obci, kde jsem součástí finančního výboru. Ráda o samotě

rozjímám v krajině, povídám si s dětmi a manželem, pečuji o zahradu a domov.   
 

Jak ses dostala k programu ŠUŽ?
Na SEVERu jsem se postupně začala
seznamovat s programem Škola pro udržitelný
život, až jsem se v září 2021 stala
konzultantkou. Program mi je velmi blízký právě
proto, že klade důraz na konání v místě, které
nám je blízké. Místo, odkud pocházím, a kde žiju,
hraje v mém životě významnou roli. Věřím, že
když si člověk vytvoří k místu, kde žije, vztah,
chová se k němu mnohem citlivěji a laskavěji. 

Foto: archiv Pavlíny Radiměřské



Žáci náchodské ZŠ Zvoněnka se v rámci programu Škola pro udržitelný život rozhodli reagovat na problém množství odpadků v
přírodě. 

 

"BAGS IN WOODS" - ZŠ MONTESSORI ZVONĚNKA NÁCHOD  1/3
Mgr. Daria Sitko

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

„Naším cílem bylo omezit množství odpadků v náchodském lese Montace
a povzbudit místní komunitu k úklidu. Proto jsme se rozhodli vyrobit
dřevěné schránky. Ve schránkách najdete odpadkové pytle. Když přijdete
do lesa, budete si moci vzít pytel, na procházce nasbíráte odpadky, které
pak odložíte na označeném místě. S lesem se budete moci rozloučit s
dobrým pocitem, že jste pomohli přírodě. Vyprojektovali a vyrobili jsme 2
takové schránky. Díky projektu jsme se naučili opravdu hodně v oblasti
truhlařiny, ale ještě mnohem víc v rámci komunikace, spolupráce a
realizace vlastních aktivit.“

Hlavním výstupem jsou dvě dřevěné schránky - odpadkové koše, které
žáci vytvořili sami od projektu po finální práce se dřevem. Kromě toho
žáci vytvořili nástěnku s informací o projektu, plakáty, informační letáky,
fotoknihu o své cestě projektem a propagační článek. 

Na projektu pracoval projektový tým, v různých etapách se pak přidávali
ostatní žáci ZŠ a starší děti z MŠ. Spolupracovali jsme s vedením města
(především místostarostou), tiskovou mluvčí města, zástupci lesní
správy, odborníky – truhláři, rodiči (zapůjčení nářadí, účast na brigádě,
pomoc při dopravě schránek do lesa) i celou komunitou (sdílení názorů a
návrhů ohledně našeho projektu, účast na brigádě, využívání schránek na
odpad).

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je
podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je

financován z Fondů EHP a Norska. 
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ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

Co bylo důležité pro aktivní zapojení žáků a jejich
participaci na projektu? 
Důležité bylo podpořit žáky v plánování a vyhradit na projekt
dostatek času, ale i zajistit to, aby účast v projektu nebyla
jen o práci a povinnosti, ale také o mile stráveném čase s
vrstevníky a získávání zkušeností, které nás posouvají.
Osvědčilo se nám např. uspořádání víkendovky ve škole.

český jazyk - psaní článků, příspěvků na sociální sítě, propagačních textů k

projektu, e-mailů 

matematika - práce s rozpočtem, ale především znalosti z geometrie -

vytvoření projektu stavby ze dřeva, počítání povrchu, objemu, odměřování,

rýsování 

IT - tvoření plakátů a grafiky, obsluha e-mailu, využití Google dokumentů 

výtvarná výchova - malování Vize místa, projektování a tvoření výzdoby

Jak jste program Škola pro udržitelný život začlenili do výuky? 

Program jsme realizovali často v rámci výtvarné a hudební výchovy, také v

rámci kosmické výchovy (přírodověda, zeměpis, dějiny…). Děti pracovaly také

na jednotlivých úkolech v rámci své individuální práce, občas také ve volném

čase mimo školu. Kromě toho jsme uspořádali jednou víkendovku s přespáním

ve škole, párkrát odpolední a nedělní brigádu pro práci s dřevem. 

Pro realizaci projektu dětí využívaly dovedností a znalostí napříč předměty, např.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je
podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je

financován z Fondů EHP a Norska. 
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ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

Co účast v programu přinesla žákům? 

Žáci se dozvěděli více o udržitelnosti (hlavně díky pobytu v Horním

Maršově), uvědomili si víc místní problémy, začali vnímat jinak své okolí a

získali důležitou zkušenost, že mohou sami udělat něco pro změnu

kolem sebe. 

Jako velmi důležitý vnímají žáci posun v prezentování a jednání s lidmi.

Získali první zkušenosti v komunikaci s vedením města či jinými

“rozhodovači” a odborníky, také měli kontakt se širokou veřejností. Kromě

toho prezentovali pro jiné školy v rámci sdílecího setkání. Pro většinu z nich

to byl výstup z komfortní zóny, překonali trému a získali větší sebevědomí. 

Další oblastí, kde pro nás všechny proběhlo obrovské učení, byla práce se

dřevem. Zlepšili jsme se v projektování a plánování, naučili jsme se obsluhu

různých nářadí a dozvěděli mnoho o procesu zpracování dřeva. 

Jiný významný aspekt učení v rámci projektu byla inspirace, co mohou

dokázat mladí lidé. Odvezli jsme si ji ze sdílecího setkání a závěrečné

konference. Určitě nás to nadchlo a motivovalo k dalším aktivitám. 

Celkově program byl také příležitostí ke zlepšení v oblasti plánování,

organizace práce a spolupráce ve skupině.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 



Je objem práce navíc se žáky na projektu
zvládnutelný a šel byste do toho každý rok?

Projekt je moc dobře zpracovaný, jak metodika, tak i
pomoc koordinátorů v projektu.  Osobně bych ale do
toho každý rok nešel, záleží na hodně okolnostech.
Například jakou máte třídu, jací jsou tam žáci, jestli se
chtějí projektu účastnit. 

Osobně na začátku třídě, která by se měla projektu
účastnit, projekt představím, co to bude obnášet a
nechám na nich, jestli do toho chtějí jít nebo ne. Důležité
je také, kolik hodin budu v té třídě učit, abych mohl ten
projekt realizovat. Výhodu mají učitelé přírodovědných
předmětů a občanské výchovy. 

Časově je to sice náročnější, ale dá se to realizovat.
Výsledek za to určitě stojí. Nejen, že se žáci něco o
klimatické změně dozvědí, ale mohou taky udělat něco
pro zmírnění důsledků v místě, kde žijí. Nezískají tak jen
vědomosti, ale i dovednosti a postoje.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

ROZHOVOR S UČITELEM
TOMÁŠEM PETERKEM (ZŠ SKŘIPOV) 1/2

Jsem učitelem přírodovědných a výchovných předmětů na základní škole ve Skřipově. Baví mě učit a tvořit s žáky venku, zajímám se
o krajinu a ekologii. Rád chodím do přírody, čtu, včelařím, starám se o zvířata a o volných chvílích chodím s oslicí na procházku.

 
 
 Myslíte, že by si měla ŠUŽ/MZU vyzkoušet každá

škola?
 

Povinně bych to určitě nedával, mělo by to vycházet
ze zájmu té školy. Každá škola je specifická, má
nějaké zaměření. Více bych to viděl na škole, která je
už třeba zapojena třeba v EKOŠKOLE. Na druhou
stranu, to však není podmínka. Důležité je tam mít
učitele, kteří jsou tomu nakloněni a nadšení.

Foto: archiv Tomáše Peterka



Co byste poradil učitelům, kteří se ŠUŽ začínají?
 

Ať se nenechají odradit množstvím času, který budou na
realizaci projektu potřebovat. Výsledky a nadšení žáků za to
stojí. 
Žáci by měli ve věku 13-15 let zažít něco, co mohou
samostatně vytvořit a vybudovat. Něco, co bude mít pro
ně význam a zanechá nějakou stopu, ať už ve škole nebo
v jejich obci. Je to ukázka a výzva pro další žáky v nižších
ročnících na škole, že jejich spolužáci mají rádi místo, kde
žijí.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

ROZHOVOR S UČITELEM
TOMÁŠEM PETERKEM (ZŠ SKŘIPOV) 2/2

Vidíte na žácích, že by jim práce na projektu byla
prospěšná? Baví je?

 
Začátky jsou náročnější, hodně se řeší klimatická změna,
její důsledky a příčiny. Lepší je pak už práce v terénu, jak
na pobytu v Horním Maršově, kde to žáky baví, tak i
mapování v obci. Náročné je pak pro ně vymyslet a
realizovat projet ke zmírňování problémů klimatické
hrozby. Naproti tomu realizace projektu a práce v okolí
školy žáky baví hodně. Jsou pak hrdí na to, co vytvořili. 

Foto: archiv Tomáše Peterka



MINILEKCE MZU "PSANÍ O MÍSTĚ"

METODICKÉ MATERIÁLY

Od září 2022 nabízíme metodiky tzv. minilekcí místně zakotveného učení (dále jen MZU). 
Minilekce jsou určeny všem pedagogům, kteří chtějí učit v místě, o místě a skrze místo. 

Aktivity v minilekcích propojují MZU s tématy udržitelnosti a klimatické změny. 

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů. 

A proč název "minilekce"? 
Jedna z hlavních myšlenek je nabídnout
učitelům metodiky realizovatelné od 1
vyučovací hodiny po 1 projektový den. 

Aktivity jsou určeny žákům 1., 2. stupně
základních škol a žákům středních škol.

Abychom vám blíže představili, jak taková minilekce
vypadá, nabízíme Vám ke stažení kompletní metodiku
jedné z minilekcí s názvem "Psaní o místě" -  zde.

Na tomto odkazu pak naleznete anotace všech námi
aktuálně nabízených metodik minilekcí. 

Leták s podrobnějšími informacemi o minilekcích
naleznete zde. 

Pokud minilekci "Psaní o místě" zkusíte, budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu. 
 

V případě otázek či zpětné vazby k minilekcím se obracejte na Moniku Hnátovou
(monika.hnatova@ekologickavychova.cz). 

https://drive.google.com/file/d/1S60Ak1tEOqstHf7_nkBGwhscq5ZGyi6p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_o-9ImHlNRv_5SXaORyZ4AxItf1oxE0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gcYJ2XOyXyKZ8C63FO2aqaMY7yg3zH0t/view?usp=sharing
mailto:monika.hnatova@ekologickavychova.cz


POJĎTE S NÁMI DO PROJEKTU „BIOMIMIKRY – UČÍME SE PRO
BUDOUCNOST“

 
V minulosti jsme vás informovali o projektu Biolearn – učíme se od přírody, který probíhal v uplynulých 3 letech. Projekt se
zaměřoval na inspiraci přírodou pro lidské inovace a výuku v této oblasti. Příroda jako učitelka a inspirace pro naše
vynálezy je zajímavý přístup, který získává mnoho příznivců mezi učiteli po celém světě. Výstupy z projektu – lekce pro
žáky 2. a 3. stupně si můžete stáhnout na stránce biolearn.eu

V současné době realizuje SEVER podobný projekt, ovšem určený mladším žákům ve věku 9 - 12 let. Rádi bychom vytvořili
krátké výukové lekce, které budou žáky učit základním principům přírodních zákonitostí a zároveň podněcovat k
přemýšlení, jak se od přírody můžeme učit my lidé. Připravujeme podklady, abyste ve své škole mohli uspořádat tzv.
„Biomimikry den“ plný zajímavých a inspirativních aktivit pro mladší žáky. 

 

NABÍDKA SEVERU

Momentálně vytváříme ve spolupráci s partnery z Velké
Británie, USA, Holandska, Maďarska a Slovenska nové lekce pro
mladší žáky, které budeme v tomto školním roce testovat.
 Vybraní učitelé budou mít možnost v březnu 2023 vycestovat
na 5 dní do Holandska, kde se seznámíme s příklady dobré
praxe u zkušenějších partnerů. 

Pokud učíte děti ve věku 9 - 12 let a chtěli byste se do
projektu zapojit, kontaktujte nás prosím na emailu

milada.dobiasova@ekologickavychova.cz

mailto:milada.dobiasova@ekologickavychova.cz


PLÁNUJEME ŠKOLNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADU SPOLEČNĚ S DĚTMI

Již druhý rok realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER program „Plánujeme
školní přírodní zahradu společně s dětmi“ za podpory Ministerstva životního
prostředí. Tentokrát se programu účastní 5 tříd ze 4 škol (ZŠ Kapitána Jaroše
Trutnov, ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Chodovice a ZŠ Krkonošská 230
Vrchlabí). Tyto školy navazují na to, že jejich pedagogové se účastnili vzdělávacího
cyklu  seminářů „Učíme se skrze přírodní zahradu“ (který naše organizace pořádala
na jaře 2022 za podpory programu Erasmus +).

Program je rozdělen na dvě části, v rámci první části programu dorazí žáci na naší
přírodní zahradu Na Dotek do Horního Maršova, kde pro ně máme připravený
tříhodinový lektorovaný program o přírodní zahradě, jejich prvcích a významu. V
druhé části programu dorazíme na školní zahradu zúčastněné školy, kde s žáky
zahradu společně zkoumáme, navrhujeme změny a vytváříme plán školní přírodní
zahrady.

V rámci projektu dostane každá zúčastněná škola 4 000 Kč na výrobu nějakého
přírodního prvku či více prvků, který společně s pedagogem vyberou, vytvoří a
instalují do zahrady. Na úplný závěr proběhne zhodnocení projektu s žáky.

Metodika tohoto programu je přenositelná do dalších škol. Máte-li zájem se do
tohoto programu zapojit, neváhejte nás kontaktovat. Pokud je vám téma přírodních
zahrad blízké, nabízíme vám dále konzultace k tvorbě i využití přírodních zahrad u
škol či semináře pro kolektiv učitelů.

 
Mgr. Šárka Škodová (sarka.skodova@ekologickavychova.cz)

 

NABÍDKA SEVERU

mailto:sarka.skodova@ekologickavychova.cz


Ceny se letos vyhlašovaly  v několika kategori ích.  Například v
kategori i  Inovace, technologie a energie zvítězilo Univerzitní
centrum energeticky efektivních budov ČVUT  s technologií
S.A.W.E.R.  Ta dokáže vyrábět ze suchého pouštního vzduchu
pitnou vodu.
Kategori i  Cirkulární ekonomika  dominoval projekt Knihobot .
Ten pomáhá čtenářům vracet jej ich přečtené i  nechtěné knihy
zpátky do oběhu. Oblast Změna klimatu  ovládlo Mewery ,  které
se snaží  vyvinout efektivní  metodu a vysoce škálovatelnou
produkci kultivovaného masa, bez zabití  jediného zvířete.
„Mewery adresuje vážné výzvy,  kterým l idstvo čelí  v souvislosti
se změnou kl imatu, a sice dopad průmyslových velkochovů na
životní  prostředí,  narůstající  poptávka po mase kvůli  zvyšující
se životní  úrovni a růstu populace, která je současným
způsobem hospodaření kl imaticky neudržitelná,  a mnoho
dalšího,”  vysvětl i l  zakladatel Roman Lauš.

Odkaz na kompletní článek  ZDE. 

INSPIRACE

PODZIM VE ZNAMENÍ CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
 Ceny SDGs 2022 rozdány

Ve čtvrtek 13. října  se v Národním muzeu v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů šestého ročníku Cen
SDGs .  Asociace společenské odpovědnosti  v nich stejně jako v předchozích letech ocenila udržitelné projekty,

jej ich snahu o zdravější  planetu i  jej í  obyvatele a naplňování Cí lů udržitelného rozvoje od OSN (SDGs).   
 

V nominacích na Ceny SDGs 2022 se sešlo rekordních 326 projektů .  Je to skvělá zpráva o tom, že ani  současná složitá
situace a veškeré geopolitické dění,  nejsou v Česku překážkou k tomu, abychom se zasazovali  o lepší budoucnost pro nás
pro všechny. Ceny SDGs jsou každoroční oslavou úsil í  českých projektů,  které se na této práci  dlouhodobě podíl í  a my
jsme hrdí  na to,  že náš program Klimatická Škola pro udržitelný život  byl vybrán v této velké konkurenci mezi 20
semifinalistů v kategorii  Změna klimatu!

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/jak-privest-vodu-do-pouste-jak-bojovat-s-dusevnim-onemocnenim-co-s-prectenymi-knihami-cesko-zna-nejlepsi-udrzitelne-projekty-pro-rok-2022/


E-mail programu: suz@ekologickavychova.cz
Kontakt pro Newsletter: silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz

 
Středisko ekologické výchovy SEVER - Národní koordinátor programu Škola pro udržitelný život

www.skolaprozivot.cz
www.sever.ekologickavychova.cz

https://www.facebook.com/skolaprozivot
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