Závěrečné vyhodnocení projektu:
Rok 2011 byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem lesů a
naše škola se rozhodla prostřednictvím projektu "Hledání Stromové Dévy" zvýšit
povědomí dětí naší školy o důležitosti lesa, o ochraně krajiny. Snažili jsme se
prostřednictvím lesních bytostí - víl a skřítků, ukázat dětem zajímavá místa v našem okolí,
přimět je zamyslet se nad provázaností lidského života s přírodou. Zaměřili jsme se na
propojení teoretických vědomostí s praktickými zkušenostmi. Do projektu bylo zapojeno
50 dětí našich mateřských škol, 250 dětí základní školy, všichni pedagogičtí pracovníci
školy. Projekt navazuje na náš školní vzdělávací program " Škola plná života", je součástí
průřezového tématu EVVO - projektu Den stromu.
1. Škola v přírodě - 30 žáků 9. ročníku - během týdenního pobytu od 30.10 do
4.11. ve Staré Vsi u Rýmařova žáci poznávali krajinu v oblasti Hrubého Jeseníku,
absolvovali výukový program společnosti FSC, kde se dozvěděli o tzv. certifikaci lesů, o
funkcích lesa, o problematice těžby dřeva nejen v ČR, ale i jinde ve světě. Žáci také
absolvovali besedu s významným herpatologem p. Ivanem Zwachem a s jeho
spolupracovníkem -, krajinným ekologem. Žáci poznávali zákonitosti lesa přímo v krajině.
Mimo tyto aktivity probíhal celý týden program garantovaný společností STAN zaměřený
na EVVO - řešily se problémy nelegální těžby dřeva, pytláctví, ochrany krajiny atd.
Hlavními metodami byly přednášky, besedy, výukové programy. situační hry, kvízy,
nejčastější formou byla skupinová práce. Výstupy jsou ppt prezentace, pracovní listy,
postery, slohové práce.
2. Exkurze Rožnov pod Radhoštěm a Naučná stezka Hradisko - exkurze
proběhla 29.10. 2011, zúčastnilo se 40 dětí (zájemci ze 4.-9. tř.) a 3 pedagogové. Žáci se
seznámili s exponáty Valašského muzea v přírodě, poznávali život člověka v minulosti, na
Naučné stezce Hradisko žáci viděli rozdíl mezi kulturní a přírodní krajinou, výstupem byl
vypracovaný pracovní list, ppt prezentace, slohová práce, fotodokumentace ve školní
kronice.
3. Exkurze Velké Losiny a Rejvíz - exkurze proběhla 30.10. 2011, zúčastnilo se
40 dětí (zájemci ze 4.-9. tř.) a 3 pedagogové. Žáci se seznámili s výrobou ručního papíru,
absolvovali workshop, prohlídku papírny. Během vycházky do oblasti přírodní památky
Rejvíz, se žáci seznámili s nejhojnějšími rostlinnými a živočišnými druhy rašeliništního
stanoviště.Výstup - pracovní list, ppt prezentace, slohová práce, poster, fotodokumentace
ve školní kronice.
4. Exkurze Úsov, Rešovské vodopády - exkurze proběhla 29.10. 2011, zúčastnilo
se 40 dětí (zájemci ze 4.-9. tř.) a 3 pedagogové. Žáci se seznámili s lovecko-lesnickou
sbírkou Úsovského zámku, během vycházky k Rešovským vodopádům objevili překrásné
scenérie tohoto vyjimečného přírodního výtvoru. Výstupem byl vypracovaný pracovní list,
ppt prezentace, slohová práce, fotodokumentace ve školní kronice.
5. Meandry Odry – exkurze 20 dětí 7. ročníku. Exkurze byla zaměřena na poznání
jedinečné přírodní památky, na získání informací o vzniku meandrů. Žáci se seznámili
s typickými rostlinnými a živočišnými druhy lužních lesů a se základními
údaji o řece Odře. Výstup – mapa meandrů, plakáty, fotodokumentace.
6. Výukový program Ostravské městské lesy - Lesní škola - 15. 9. - 40 dětí 3.
ročníku a 2 pedagogové. F.ormou zážitkové hry byli žáci seznámeni s funkcemi lesa,
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lesním hospodařením, děti poznávaly lesní prostředí všemi smysly (hmat, sluch, čich,
chuť). Výstup - pracovní list, poster.
7. Výukový program Vita - Lesní čarování – 24.10. – 40 dětí (1. a 2. třídy), 2
pedagogové, program se zabýval tím, co v lese vidíme a neumíme vysvětlit, zaměřil se na
problematiku stromových pater, druhů lesa a na obyvatele lesa. Výstup – pracovní list,
frotáž.
8. Výukový program Vita – Podzim- 18.11. – 50 dětí MŠ, děti se naučily
poznávat nejznámější stromy a jejich plody. Výstup – omalovánky, vyrobený dubový
mužíček.
9. Literární soutěž „Hledání Stromové Dévy“ – žáci 3.-9. ročníku psali básně,
povídky, pohádky o lesních bytostech. Nejlepší práce byly oceněny a zveřejněny ve
sborníku s názvem „Hledání Stromové Dévy“.
10. Výtvarná soutěž „Hledání Stromkové Dévy“ – Zapojili se všichni žáci 1.- 9.
ročníku, z obrázků vznikla výstava v prostorách školy. Žáci školy, zaměstnanci i rodiče
měli možnost hlasovat a zvolit nejkrásnější obrázky, které byly zveřejněny ve sborníku a
oceněny na Ekologické konferenci, která se konala během Dne otevřených dveří 8.12.
11. Ekologická minikonference „Hledání Stromové Dévy“ – 8. 12 . v prostorách
školy proběhla konference, během které žáci 3. – 9. ročníku prezentovali nejlepší literání
práce, ppt prezentace exkurze, školy v přírodě. Všichni vystupující byli oceněni a
odměněni drobnými upomínkovými předměty.
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