
 PROJEKT „KRAJINA V NÁS A KOLEM NÁS“  
 
Projekt byl podpořen z grantu MŠMT a probíhal v sedmi ročnících školy v období května až 
června 2008. Cílem projektu bylo  posílit  zodpovědnost žáků za stav svého okolí a ověřit  
školní program environmentální výchovy vzdělávání a osvěty ( EVVO)  pro nový školní 
vzdělávací plán (ŠVP) gymnázia. Součástí projektu byla  autoevaluace a vyhodnocení 
školního plánu EVVO. Projekt probíhal formou individuálních projektů, besed, přednášek, 
programů středisek ekologické výchovy a exkurzí. Vyvrcholením projektu byly  projektové 
dny, v nichž  žáci prezentovali výsledky týmové práce a osobní postoje. Projekt zahrnoval 
spolupráci  žáků s muzeem, městským úřadem, místními firmami. Dotazníkovou formou a 
analýzou SWOT byl žáky a učiteli vyhodnocen dosavadní  školní program  EVVO a na 
základě připomínek a zkušeností byl vytvořen nový plán EVVO pro rok 2008/09.  
Výsledky třídních projektů( např. odpady) a projektu Ecodyn byly vystaveny na nástěnkách 
v budově školy. Část byla použita pro prezentaci ekologických programů školy při akci města 
na náměstí.  
Třídy  se zúčastnily výukových programů Ekocentra Paleta , Ekocentra Podorlicko , 
Ekocentra INEX, IMAXU, planetária Hradec Králové, botanické zahrady UK a Lesů ČR. 
Žáci byli na terénních exkurzích na téma Hospodaření v lese, Studánky a prameny v krajině, 
Vegetace v krajině,  Odpady v krajině -Městská skládka, Sběrný dvůr, Historie osídlení a 
změny v krajině, Voda a ryby. Při přípravě projektového dne žáci navštívili městské muzeum 
a porovnávali staré mapy a fotografie se současným stavem krajiny.Žáci jednali se zástupci 
odboru životního prostředí městského úřadu a zástupci firmy EKOBi.  
V rámci projektu proběhly dva projektové dny. První projektový den  s názvem „ Krajina“  
měl 9 dílen a soustředil pozornost žáků na krajinu v okolí bydliště.  Druhý projektový den 
s názvem „Afrika“ (14 dílen) vedl žáky ke globálnímu pohledu na svět a krajinu. . Žáci 
pracovali v týmech tak, že v každém týmu byli zástupci všech ročníků.Oba projektové dny 
podpořily pracovní a sociální kompetence žáků.   
V průběhu projektu proběhla Květinová soutěž tříd o nejlépe vyzdobenou třídu. Vítězem se 
stala 2.C 
Fotodokumentaci celého projektu zajišťovali členové fotografického kroužku pod vedením 
M. Soukupové a redaktoři školního časopisu Sičák.  
 
V rámci projektu byly zakoupeny učební pomůcky pro ekologickou výchovu a potřeby pro 
realizaci projektových dnů. 
O projektu byl publikován článek v regionálním tisku a na webové stránce školy.  
 
 


