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Za tým ŠUŽ a MZU
 

Silvie Kozlovská a Eliška Hájková
Středisko ekologické výchovy SEVER

ÚVODNÍK

Milé paní učitelky, milí páni učitelé,

uplynulo dalších několik měsíců a již označujeme rok opět jinou číslicí na konci :-) Rádi bychom  vám všem

poděkovali za přízeň, za chuť se věnovat dětem a mladým lidem i nad rámec vaší běžné pracovní doby a připravovat

je na jejich dospělost tak, aby z nich vyrostli aktivní a zodpovědní lidé. My se k vaší snaze skromně přidáváme s

našimi nabídkami a chceme vás ujistit, že tu pro vás a vaše žáky či studenty budeme i v roce 2022 a že se na naši

SPOLU-práci moc těšíme :-)

Jako součást naší podpory posíláme další číslo Newsletteru, ve kterém doporučujeme například metodiku aktivity

Co nás utváří, kterou je potřeba si stáhnout, jelikož je obsáhlejší (4 stránky).  Skalním příznivcům MZU by neměla

uniknout blížící se akce, field session Světového kongresu environmentální výchovy, která se koná přímo u nás v

Horním Maršově a garantem je Bob Jickling.

Představujeme naši další konzultantku a také zdařilou realizaci projektu ŠUŽ od ZŠ Žďárná, kde se díky nadšení

žáků podařilo svépomocí opravit autobusovou zastávku a zpříjemnit nejen dojíždějícím žákům čas v obci.

Inspirací může být také náš zahradní kurz nebo nová publikace Jak na bezobalovou třídu v MŠ (a za nás - na 100

% využitelné i na ZŠ :-).

Přejeme vše dobré, stále pevné zdraví, méně karantén a více času SPOLU ;-) 



CO NÁS UTVÁŘÍ - kompletní metodický postup aktivity

CO SE DĚJE V ŠUŽ  A MZU

Aktivita je součástí vzdělávacího programu demokratického občanství pro žáky, který

vznikl v rámci projektu UBUNTU. Jelikož je aktivita popsána na několika stránkách,

najdete ji na tomto odkazu, kde si ji můžete stáhnout.

Máme pro vás aktivitu do hodin s názvem "Co nás utváří". 

Žáci se nejdříve zamýšlí nad tím, jací jsou – co je baví, co umí, co je pro ně důležité.

Následně zkoumají, co ovlivňuje jejich názory. Dostávají se tak k pojmu identita. Ve

druhé části se zaměřují na budoucnost a na to, jak oni sami mohou ovlivňovat

identitu druhých.

https://drive.google.com/file/d/1PLkTaFW2_E4DQOZWjAor0z92VAiNygz9/view?usp=sharing


V čem vidíš přínosy ŠUŽ pro školy a v čem pro sebe?

Přínosy pro školy vidím v tom, že žáci si sami vyzkouší, co obnáší takový
projekt. Naučí se spolupracovat, poznají ostatní spolužáky i z jiné
strany. Prozkoumají zblízka své okolí a učí se dívat kolem sebe. Dalším
přínosem vidím i to, že se učitel v rámci ŠUŽ stává jen průvodcem,

nechá rozhodování na dětech a důvěřuje v jejich schopnosti. 

Já se díky ŠUŽ dozvěděla nové zajímavé informace a možnosti práce s

dětmi. Baví mě sledovat, co vše žáci a studenti vymyslí, aby zvelebili

své okolí.

 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 Jihomoravském kraji jsou školy zapojené v ŠUŽ v rámci projektu

Podnikavosti iKAP JMK II. S krajem plánujeme podporu akčnosti a

podnikavosti žáků i v dalších letech. 

PŘEDSTAVUJEME SE 

V tomto čísle se podíváme do kraje Jihomoravského, odkud možná někteří z vás poznali konzultantku Vlaďku. Protože se kolegyně
prostřídaly, pojďme poznat Pavlu, která je v našem konzultantském týmu již několik měsíců, ale přeci jen "nováčkem" :-)  

PAVLA KOZUMPLÍKOVÁ

Pracuji na Lipce na Rychtě v Krásenku jako pedagog. Hlavní naší činností jsou pobytové výukové programy a jednodenní programy a

exkurze v Moravském krasu a na Drahanské vrchovině. Kromě mé práce mě baví trávit čas se svou rodinou, ráda chodím do přírody

se svými dětmi i sama. Mám ráda poutavé a zajímavé knížky a ráda něco tvořím na zahradě.

Jak ses dostala k programu ŠUŽ?

Program ŠUŽ jsem přebrala od kolegyně na

Rychtě a teprve se v něm rozkoukávám.

Dříve jsem také učila ve škole a tak mi práce

s učiteli a třídou přišla blízká a líbila se mi

myšlenka, že žáci aktivně mohou něco

změnit ve svém okolí. 

Foto: archiv Pavly Kozumplíkové



My, žáci 6. ročníku jsme nejprve zkoumali, co se nám v obci líbí a nelíbí. Mapování obce jsme prováděli online s pomocí aplikace

MURAL. Spolupráce s dalšími osobami z obce byla velmi ovlivněna aktuální situací kolem pandemie Covidu. Setkání se

zástupci obce a představení vize místa proběhlo online. Po komentářích pana starosty a domluvě ve skupině jsme se rozhodli,

že budeme realizovat projekt na úpravu autobusové zastávky. Tento projekt jsme vybrali kvůli tomu, že měl velký dopad a

poměrně snadnou proveditelnost, navíc se pro něj vyslovilo nejvíce žáků. Dvě třetiny žáků totiž do školy dojíždí.

 

ZŠ ŽĎÁRNÁ - opravili jsme si zastávku a je nám tu líp 1/2

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

Pan starosta slíbil, že obec zastávce opraví střechu a na nás

bylo opravit stěny. Začali jsme škrábat starou, odlupující se

omítku, někteří zatím odklidili odpadky za zastávkou, vyřezali

staré keře. Odkopali jsme zeminu před zastávkou, vytvořili místo

pro budoucí záhony. Odstranili jsme nesoudržné nátěry na

parapetech a rámech oken. Poté jsme upravili místo za

zastávkou. Pan starosta nám pomohl s odvozem odpadu a

prořezaných větví ze starých keřů. 

   Když jsme konečně oškrábali starou omítku a ošetřili jsme

strop i stěny prostředkem proti plísni a řasám, začali jsme s

natíráním. Okna jsme natřeli zelenou barvou, stěny i strop jsme

nabarvili bílou fasádní barvou. Před zastávkou jsme odkopali

zeminu, na její místo jsme navezli oblázky.

    Vybrali jsme a nakoupili rostliny do záhonu. Jsou to nenáročné
keře: mochna křovitá a tavolník nízký. Doplnili jsme je

nenáročnými trvalkami, které miluje hmyz: levandulí, šantou,

šalvějí a různými druhy rozchodníků. Protože za zastávkou roste

vzrostlá bříza, rozhodli jsme se umístit na ni ptačí budku. 

Pár dní před domluveným termínem předání se ještě žáci

rozhodli, že nechtějí, aby zastávka byla jen bílá, dokoupili jsme

spreje a namalovali dovnitř veselé domečky – muchomůrky,

trávu a sluníčko. 



ZŠ ŽĎÁRNÁ - opravili jsme si zastávku a je nám tu líp   2/2

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V PRAXI

Především zjistili, jak funguje řízení obce a že není tak jednoduché v obci něco zařídit.

Doplnili jsme tím učivo v předmětu občanská výchova, kde se mluví o obci. 

Příprava na setkání s veřejností byla pak především součástí výuky českého jazyka –

příprava textů, gramatická správnost. 

Vzhledem k tomu, že velká část projektu proběhla online, využili žáci vědomosti z

informatiky. 

Výběr rostlin jsme začlenili do hodin přírodopisu. 

Výpočet obsahu plochy zastávky, kterou budeme malovat, jsme nechali na hodiny

matematiky a fyziky (měření, výpočet plochy, množství nátěrové hmoty…). Matematiku

žáci využili i při sestavování rozpočtu a výpočtu ceny občerstvení na závěrečnou slavnost.

Sprejování zastávky jsme zařadili do výtvarné výchovy.

Co se žáci díky projektu naučili? 

Vysvětlili jsme si, proč je lepší zastávku opravit než zbořit a postavit novou.

Očistili a ozdravili jsme stávající zeleň. 

Opravou okapu a vytvořením vsakovací plochy jsme zabrzdili přívaly

dešťové vody. 

Vytvořením záhonu a výsadbou zeleně jsme zajistili potravu pro hmyz. 

Umístěním ptačí budky jsme podpořili hnízdění pěvců.

Žáci díky projektu uplatnili principy udržitelného rozvoje hned v několika

ohledech:



AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE SEVERU



V ČR se v březnu chystá  mezinárodn í  kongres ekologické  výchovy WEEC. Část kongresu, Field

Sessions se bude konat v Horn ím Maršově  na téma "Nature and Community as the Best

Classrooms – Place-based learning and service learning as a tool for responsible environmental

behaviour".  Odborným garantem je Bob Jickling.

 

Začínáme ve čtvrtek 17 .  března 2022  v Horn ím Maršově  obědem a končíme následuj íc í  den

také  obědem. Chystaj í  se př íspěvky účastn íků  a v pátek exkurze na Rýchory.  

 

Neváhejte a př ihlašujte se, kapacita je omezená !

Předběžnou př ihlášku naleznete ZDE.

 

Účast na field session je zdarma, účastn íci si  hrad í  pouze ubytován í  400  Kč  a stravu 620  Kč ,

celkem tedy 1020  Kč .

POZVÁNKA

ZÚČASTNĚTE SE celosvětového kongresu ekologické výchovy WEEC - 

FIELD SESSION v Horním Maršově
17. - 18. 3. 2022

https://weec2022.org/
https://weec2022.org/
https://weec2022.org/programme/field-sessions/#session7
https://weec2022.org/programme/field-sessions/#session7
https://docs.google.com/forms/d/12wCtwqFmu-wo7NOZa_OTeYqjf7Ful52LNPiqBH475p8/edit
https://weec2022.org/programme/field-sessions/#session7


Tipy na minimalizaci odpadů ,  náměty na vyráběn í  s dětmi, a příklady dobré  praxe ze tří  mateřských škol.  

Inspirativn í  př íručka na téma bezodpadová  tř ída v mateřské  škole vám umožn í  př ibl íž it  se k ideá lu bezodpadového

fungován í  školy.  Zaměřuje se především na mateřské  školy,  ale náměty urč itě  budou moci využít i  školy

základn í .

 

V úvodn í  části  pro vás máme tipy na opatřen í  ve tř ídách i  celých školách (a koneckonců  i  j inde),  které  podporuj í
preventivn í ,  dlouhodobý  a systematický  př ístup k omezován í  vzniku odpadů .  Jsou to např íklad sharepointy  –

m ísta,  kam se umisťuj í  věci ke sd í len í  č i  výměně .

Ve druhé  části  př íručky najdete návody na environmentá lně  šetrné  produkty ,  které  můžete s dětmi vyrábět do

tř ídy č i  na školu v př írodě  (šampon, repelent,  voskovaný  ubrousek na svač inu,  podpalovač ,  zubn í  pastu…) bez

nadbytečných obalů  a odpadů .

Třet í  část nab íz í  příklady omezován í  obalů  a předcházen í  vzniku odpadů .  Jsou to ověřené  př íklady dobré  praxe,

jak funguje ve třech různých mateřských školách.

Příručku můžete stahovat ZDE.

 

INSPIRACE

Jak na bezobalovou třídu v MŠ
 

http://www.pavucina-sev.cz/data/h/U/7/Botic-Pavucina-publikace-bezob.pdf


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

 

Příští uzávěrka  newsletteru pro vaše náměty a příspěvky: 15. 5. 2022
Příjem vašich námětů a příspěvků na facebook a web: průběžně

Škola pro udržitelný život a Místně zakotvené učení
Newsletter 
 únor 2022
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