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PREZENTACE ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ EVVO
Prezentace žákovských projektů EVVO se uskutečnila ve středu 11. dubna 2012 v
prostorách krajského úřadu. Žáci základních a středních škol tak měli možnost již po
čtvrté prezentovat své badatelské projekty. Záštitu nad 4. ročníkem konference opět
převzala Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje pro školství.
„Jsem velice potěšena, že učitelé základních a středních škol podporují badatelské metody, ve výuce
motivují žáky, aby zkoumali přírodu svého okolí. Cílem konference je především podpořit rozvoj
badatelských dovedností žáků, a rozvíjet tak jejich zájem o přírodovědné
a technické obory. S nástupem nových technologií je velice důležité, aby si mladí lidé osvojovali
samostatný způsob řešení, který znamená výrazný posun v jejich intelektuálním rozvoji“, řekla
v úvodu náměstkyně Věra Palková.

Ţáci prezentovali například projekty: Průzkum pouţívání mobilních telefonů ve škole, Pes, přítel
člověka, Ekologický provoz školy, činnost ţáků ekotýmů v oblasti energie, Co vyčteme z grafů,
Papírová reklama, Co pijeme, Biomasa, Solární energie a její vyuţití, Pouto mezi člověkem a koněm,
Vliv čističky vod na recipient Odra, Sesuv na hoře Gírová. Prezentováno bylo 21 prací, na kterých se
podílelo 40 ţáků

Nejzajímavější byly prezentace školního týmu ze ZŠ a MŠ Bohumín tř. dr. E. Beneše z Bohumína,
který předvedl projekt „Svět očima koně“, účastnici se dozvěděli spoustu zajímavostí o ţivotě koní a
jejich chování k člověku, ţákyně zjišťovaly také to, do jaké míry je kůň závislý na člověku. Přítomné
také velice zaujala prezentace ţákyně ze Střední zahradnické školy, která ve své práci monitorovala
činnosti a výskyt bobra evropského a jeho ţivot v chráněné krajinné oblasti.

Dvě ţákyně ze ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy představily další moţnosti, jak lze zpestřit či oţivit
výuku moderními technologiemi v terénu. Ţákovské týmy v rámci národního projektu ENVIGAME
mohou mapovat ekosystémy ve svém regionu. Environmentální hra je volně přístupná na stránce
www.envigame.cz

Konference se uskutečnila v rámci spolupráce Odboru školství, mládeţe a sportu s projektovými
partnery Gymnáziem Karviná a Klubem ekologické výchovy. Ţákům škol byl předán pamětní list,
poukázky na nákup knih a poukaz na akce a exkurze pořádané v roce 2012 Ostravskými městskými
lesy v rámci programů Lesní školy. Celá akce byla podpořena částkou 30 tis. Kč z rozpočtu kraje.
Účastníci také obdrţeli prezentační předměty kraje.

Ţáci Střední školy gastronomie, oděvnictví a sluţeb z Frýdku-Místku, připravili velice pestrý obědový
raut pro všech 75 účastníků konference.
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