NEPOVINNÝ PŘEDMĚT EKOLOGICKÁ PRAKTIKA
Vážení rodiče,
ve školním roce 2019/2020 v Základní škole Kuncova otevíráme nepovinný vyučovací předmět
Ekologická praktika. Svou náplní bude zaměřen na ovlivňování postojů žáků 3. - 6. ročníku k přírodě.
Kroužek zahajuje svoji činnost v úterý 1. října a bude probíhat vždy v úterý od 14 do 15,30 hod. První
setkání proběhne v pavilonu B4, v učebně IV. B, č. 35. Obvykle budou Ekologická praktika trvat dvě
vyučovací hodiny, tj. 2 x 45 minut. Vedení kroužku zajišťuje paní Mgr. Alena Rakoušová. Tento
nepovinný vyučovací předmět rozvíjí praktické dovednosti dětí – výběrově např.: monitoring ptactva
a jednotlivých druhů ostatních živočichů (stopy, druh letu, přizpůsobení prostředí, tažní ptáci, biomy,
ekosystémy, způsob přezimování a jiné znaky). Na hodinách se budeme zabývat podmínkami klíčení
semen, pohybem vody v půdě, budeme pozorovat hmyz, vyrábět hmyzí hotely, čmelákovníky, lákat sýkory
na krmítko, pozorovat cvrčky, líhnutí zobonosek a chovat motýly, starat se o kontejnery a pečovat o úroveň
životního prostředí v naší škole. Součástí tohoto předmětu je také péče o pokojové rostliny, o rostliny na
školním pozemku a uspořádání besed a exkurzí (např. návštěva botanické zahrady, ekofarem a
záchranných stanic živočichů a dalších naučných středisek ekologické výchovy) podle počasí a ročního ob
dobí.
Nepovinný vyučovací předmět Ekologická praktika se podílí také na rozvoji obecných předpokladů –
myšlení, hodnocení, srovnávání, sumarizaci. Dochází ke třídění přírodovědného materiálu žákem
podle různých kritérií a hledisek, posilováno je tvořivé, divergentní myšlení. Žáci lépe chápou vztahy
mezi organismy a vzájemné souvislosti, což přispívá k efektivnějšímu řešení problémů ze strany dítěte.
Ekologická praktika mohou přispět k další individuální profilaci žáka a motivaci, zájmu o přírodu
a k pochopení spoluzodpovědnosti každého člověka za trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti.
Zkušenostní orientace tohoto předmětu hlouběji působí na hodnoty a postoje žáka. Předmět bude prakticky
směrován do běžného života žáků, čímž zvyšuje smysluplnost environmentální (ekologické) výchovy.
Na hodinách budou integrovány esteticko-výchovné předměty např. výtvarná výchova, praktické činnosti –
práce s materiálem, výroba.
Nepovinný předmět Ekologická praktika je kapacitně omezen. Přednost při zařazení do kroužku
mají žáci vyššího ročníku před žáky z nižších tříd. V případě Vašeho zájmu o zařazení dítěte do kroužku
je nutný Váš souhlas a podpis rodiče (zákonného zástupce). Protože se jedná o nepovinný předmět, bude
výuka zdarma a žák bude za svoji práci v kroužku hodnocen na vysvědčení. Odhlásit žáka z předmětu bude
možné vždy jen písemně ke konci pololetí. Další případné informace budou průběžně
upřesňovány (např. oděv dítěte, psací potřeby, odjezdy).
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO NEPOVINNÉHO PŘEDMĚTU EKOLOGICKÁ PRAKTIKA
Přihlašuji svoji dceru/syna: __________________________________________

třída: ______________

do nepovinného vyučovacího předmětu EKOLOGICKÁ PRAKTIKA.
Dítě chodí x nechodí do školní družiny.
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ______________________________________________________
Kontakt (telefon a e-mailová adresa): _______________________________________________________
Datum: _____________________

Podpis zákonného zástupce: ________________________________

