INSPIRACE Z PROGRAMŮ SDRUŽENÍ TEREZA – MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Inspirace z programu Ekoškola
V programu Ekoškola se žáci snaží ekologizovat provoz své školy. Aby lépe
pochopili a porozuměli tomu, jak jejich činnost ve škole ovlivňuje životní prostředí,
prochází jednotlivými tématy Voda, Energie, Odpady, Prostředí školy, Doprava
a Šetrný spotřebitel.
Leták programu Ekoškola – leták určený k propagaci programu
Ekoškola Vám na požádání pošleme zdarma v tištěné podobě.
Leták ke stažení ve formátu PDF: Leták programu Ekoškola
Pracovní list určený k aktivitě Z LETÁKU
EKOŠKOLA Kartičky Život igelitové tašky

PROGRAMU

Příručka pro školy – příručka je určena pro pedagogy a školní
koordinátory programu Ekoškola. Obsahuje podrobný popis celé
metodiky a návody jak pracovat s Ekotýmem i jednotlivými kroky
programu.
Příručka pro školy
Plná verze publikace je pouze pro školy zapojené v programu.

Příručka pro žáky – online webová aplikace, která provede žáky
všemi kroky programu Ekoškola. Pomůže jim porozumět jednotlivým
částem a také jim dá nástroje k lepší komunikaci, vytváření zápisů
ze schůzek, plánování a nakonec i sestavení žádosti o titul.
Odkaz zde.

Pracovní listy – šanon obsahující stovky aktivit
rozvíjející témata Voda, Energie, Odpady, Prostředí
školy, Doprava a Šetrný spotřebitel.
Ukázka v pdf
Plná verze publikace je pouze pro školy zapojené
v programu.

Ekoprovoz ve školách – příručka pro pedagogy,
zpracovávající čtyři odborná témata: energie, odpady,
prostředí školy a voda. Nabízí nejnovější vědecké,
technologické i právní aspekty týkající se těchto oblastí
v rámci školských zařízení. Také obsahuje odkazy a kontakty
na instituce, které mohou pomoci s řešením problémů a tipy
jak tyto oblasti naplnit v rámci ekoprovozu školy
a mezinárodního programu Ekoškola. Příručky jsou zde ve
zkrácené ukázkové podobě, formát PDF. Plnou verzi si
můžete zakoupit v obchůdku Sdružení TEREZA (zapojené
školy v programu ji mají zdarma).
Energie, Voda, Prostředí školy, Odpady
Plná verze
v programu.
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V Ekoškole jako doma - nová skutečná hra pro celou rodinu.
Pracovní listy, které jsou koncipovány podobně, jako pracovní
listy k analýze ekologického stavu školy. Listy jsou sestaveny tak,
aby s nimi mohli žáci s rodiči pracovat samostatně.
Ukázka v pdf: V Ekoškole jako doma
Plná verze publikace je pouze pro školy se třetím titulem.

Príručka pre podporu participácie žiakov v programe
Zelená škola – online příručka, která vznikla na Slovensku
v programu Zelená škola (obdoba Ekoškoly). Zpracovává
participaci žáků v environmentálním řízení školy.
Naleznete v ní užitečné informace, metody i praktické
úlohy.
Odkaz naleznete zde.
Praktický průvodce pro komunikaci s médii - pracujete na
vaší škole na zajímavém projektu nebo pořádáte akci pro
veřejnost? Dejte o něm vědět svému okolí. Nebojte se
kontaktovat lokální a regionální novináře. Praktický rádce
pro komunikaci s médii vám poradí, jak postupovat a na co
nezapomenout.
Prezentace Praktický rádce pro komunikaci s médii je ke
stažení zde.

Hra pro žáky Agentem ve službách Země - online hra pro žáky, která je
provede 4 tématy programu Ekoškola (Voda, odpady, energie a šetrný
spotřebitel). Hráči pomáhají tajnému agentovi řešit zapeklité logické
i znalostní úkoly a tak postupně zlepšují prostředí v jeho světě.

Inspirace z programu GLOBE
GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, který nabízí žákům praktické postupy
pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci
žáků a pedagogů, přirozeně podporuje u žáků zájem o přírodovědné předměty. Vede
žáky k využívání výzkumných metod a výsledků vlastního bádání k identifikaci
a řešení environmentálních problémů ve svém okolí.
Nezbytnou součástí programu GLOBE je metodická příručka k jednotlivým
měřením s pracovními listy obsahující protokoly zadávané do databáze. Cílem
manuálu je poskytnout učitelům veškeré teoretické zázemí, které k programu
potřebují. Navíc manuál obsahuje dílčí úkoly a náměty, které lze využít v hodinách
k zopakování či rozšíření vědomostí a dovedností žáků v daném tématu. Ukázky
z pracovních listů jsou ke stažení zde: http://globe.terezanet.cz/fenologie.html

Inspirace z programu LES VE ŠKOLE – ŠKOLA V LESE
Les ve škole – škola v lese je vzdělávací program se zaměřením na les, který
žákům 1. a 2. stupně ZŠ odhaluje principy fungování lesa zábavnou formou, tj.
aktivitami do školy i do lesa.
Ukázky z pracovních listů vč. celých výukových lekcí najdete zde:
http://lesveskole.terezanet.cz/pracovni-listy.html
Topíme dřevem a Popel – dvě aktivity, při nichž formou úkolů zjistíte spoustu
užitečných informací o tom, jak se dá dřevo využít a zda je pro nás výhodnější
než fosilní paliva: http://lesveskole.terezanet.cz/topime-drevem.html
Pochopit problematiku klimatických změn pomůže žákům FILM:
http://lesveskole.terezanet.cz/film-les-ziva-pumpa-co2.html
další materiály k tématu les a klimatické změny: http://lesveskole.terezanet.cz/lesa-klimaticke-zmeny.htm

INSPIRACE Z EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
Vyzkoušejte si drobný pokus z programu Vodní detektivové. Děti 1. stupně zde
v roli detektivů zjišťují, kdo může za problémy zvířat, jejichž život je spjat s vodou.
Během řešení odhalí spojitost mezi problémy zvířat a lidskou činností. Aktivitu si
můžete stáhnout zde – je popsána z pohledu pedagoga, jednoduše ji však můžete
provést i v domácím prostředí.
Až vyrazíte s dětmi ven, zkuste se chvíli dívat na svět
trochu jinýma očima – jednoduchá pomůcka vyrobená
z ruliček od toaletního papíru pomáhá dětem zaměřit se
na jednotlivé předměty a vyzkoušet, jak nám chybí
periferní vidění.
Zkoušeli jste někdy, jak voní spadané listí, hlína či
kameny? Vezměte na procházku malý pytlíček (nejlépe
plátěný) a nechte děti sbírat různé voňavé kousky
přírody a vytvořit vlastní parfém. Nasbírané přírodniny
pak můžete použít pro hmatové hádanky.

