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Vážené paní kolegyně, mrkvič-
kové paní učitelky, paní ředi-
telky, přinášíme Vám letošní 

poslední číslo Informačního bulletinu 
Mrkvička, určeného mateřským ško-
lám kraje Vysočina se zájmem o eko-
logickou výchovu. Jeho název Školní 
program environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty Vám bude 
znít možná trochu cize.  Ale nelekejte 
se, určitě v něm najdete nějakou in-
spiraci pro svoji práci, zkušenosti od-
jinud a třeba i poučení.

Bulletin č. 4 k Vám přichází 
v předvánoční době, v čase adventu.  
V době, která se v našich končinách 
v posledních letech mění v dobu úpr-
ku a shonu. Málokdo má čas věno-
vat se v tomto období duchovním vě-
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cem, a trošku i odříkání, jak to bývalo 
v dobách našich babiček a prababiček 
obvyklé.

Žijeme jinak, ale někdy bychom 
s našimi předky měnili. 

Určitě v mnoha školkách staré Vá-
noce připomínáte. s dětmi se těšíte 
na ten pohádkový čas. Povídáte si, 
zpíváte. Připomínáte zvyky, chystáte 
besídky a vánoční jarmarky. Předvá-
nočně rozjímáte.

A myslíte i na dárky pro své blízké. 
Pokud byste se chtěli i v této oblas-
ti chovat environmentálně, připravili 
jsme několik tipů na netradiční dárky:

Hnutí Duha nabízí dárky s příbě-
hem, originální, šetrné k přírodě i li-
dem, jedinečné, a navíc ještě místní. 
na stránkách www.obchod.hnutidu-

ha.cz najdete nabídku dřevěných hra-
ček, oblečení z biobavlny, dřevěných 
pomůcek pro domácnost z certifi-
kovaného dřeva, přírodní kosmetiky 
a také ručně šitých panenek.  Další 
náš tip na jedinečný dárek:  Kupte si 
kus  českého pralesa  (www.novypra-
les.cz). třetím tipem na dárek je sku-
tečný dárek.  na adrese www.skutec-
nydarek.cz  můžete najít, jak darovat 
kozu, krávu nebo slepici, školní ta-
buli, lavici či hromádku sešitů lidem 
v rozvojových zemích.

Přejeme Vám krásné a klidné Vá-
noce,  úspěchy osobní i profesní 
v dalším roce a hlavně zdraví a štěstí

Za tým Mrkvičky  
Marie Rajnošková

mikrokosmos
Před několika lety se v kinech ob-

jevil film s tímto víceméně záhadným 
názvem a stal se inspirací lektorům 
ze sluňákova k vytvoření semináře 
o bezobratlých živočiších. organiza-
ce Chaloupky o.p.s. v rámci projektu 
Mrkvička kontaktovala autorky semi-
náře a pro učitelky mateřských škol 
z Vysočiny uspořádala seminář  Mik-
rokosmos na dvou místech Kraje Vy-
sočina na ostrůvku ve Velkém Mezi-
říčí a na Zš Havlíčkova v Moravských 
Budějovicích.

Účastnice semináře celým dnem 
provázela Coccinella septempunctata. 
Kdo si neporadil s latinským názvem, 
tomu napovědělo oblečení lektorky -  
červený kabátek se sedmi černými teč-
kami. slunéčko sedmitečné! slunéčko 
postupně představilo i svých sedm ka-
marádů: mravence, vážku, hlemýždě, 
světlušku, stonožku a včelku. Učitelky 
s těmito organismy prožily den všemi 
smysly. ochutnávaly nektar s motýly, 
sledovaly jejich vývoj od vajíčka k do-
spělci, dívaly se na svět včelíma očima, 
modelovaly hlemýždí domky, přirov-
návaly život vážky k životu člověka, 
poslouchaly mravence nebo vyhlížely 

světlušky. Kromě toho také skládaly 
pohybové pexeso, zpívaly, pozorova-
ly a tvořily. Krém na ruce, lepidlo, su-
ché jehličí, zmačkaný hedvábný papír 
a mouka smíchaná se žlutým nápojem 
v prášku se staly materiály pro netra-
diční výtvarné tvoření.

Aktivity probíhaly nejen uvnitř. 
s batohem pomůcek do terénu se 
učitelky vydaly k nejbližšímu potůč-
ku či jezírku a staly se lovci vodních 
bezobratlých. Pod spadaným listím 
a v půdě s nadšením objevovaly svět 
drobných půdních živáčků. své úlovky 
si navzájem představily a pomocí klí-
čů se je snažily určit. 

Závěrem semináře se zamyslely 
nad některými nesmyslnými čin-
nostmi v našem životě, které 
často škodí nejen přírodě ale 
i nám samotným. 

Čas rychle ubíhal a vlídné 
přijetí na obou místech, kde 
se seminář zatím konal, dojem 
z programu ještě umocnilo. 

seminář Mikrokosmos proběhne 
v tomto roce na Vysočině ještě jed-
nou a to 12. prosince v Jihlavě na Mš 
Březinova. 

Marie Rajnošková,  
Pavla Lysáková, Jana Čížková

 

soubor tohoto jména funguje již třetím rokem 
při Mateřské škole Domamil. seznámili jsme se 
s jeho činností při naší říjnové návštěvě. A musím 
říct: to je bomba.
není to totiž ledajaký kroužek, tento je přímo 
zaregistrován v Horfosu, což je zkratka Horác-
kého folklórního sdružení.
Již rok po svém vzniku se zúčastnil Krajské pře-
hlídky dětských folklórních souborů v Jihlavě. Do 
celostátního kola nepostoupil jen kvůli tomu, že 
v něm tančily příliš malé děti.  Jeho vystoupe-
ní bylo hodnoceno porotou kladně, a to nejen 
choreografie, hudba a zpěv, ale také kroje, které 
vycházejí z horácké tradice.
Krajské přehlídky se malí tanečníci účastnili i le-
tos. Kromě ní stihli i telčský jarmark, festival 
ve Víru,  Martínkovské hody, folklórní slavnosti 
a v září ještě zatančili seniorům v Budíškovicích.
Vedoucí souboru je sympatická a velmi skromně 
působící paní učitelka Ivana rodová. Zpěv a hu-
dební doprovod zajišťuje její kolegyně Jana Čtve-
ráčková.  Z obou žen vyzařuje nadšení, radost 
a obrovská láska k dětem. 
Děkujeme za hřejivý zážitek a milé přijetí u Vás 
ve školce.

Další zajímavosti a fotografie z činnosti kroužku 
najdete na adrese mateřídouška.webnode.cz

taneČní soUbor 
mateřídoUŠka   
–  aneb příklad  
dobrÉ praxe

ekologická výchova
→

ho běhu. Zadruhé s pedagogy Mš pracujeme 
ve Zlínském kraji od roku 1991. Vždy tvořili sil-
nou a kreativní skupinu, která má zájem vzdě-
lávat děti v přírodě, o přírodě a pro přírodu 
a váží si nabízených forem vzdělávání. nakonec 
zde svou roli sehrál i globální grant operační-
ho programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost ve Zlínském kraji. specializační studium 
pro Mš bylo zařazeno do projektu Alceda – stře-
diska volného času ve Vsetíně „školní program 
krok za krokem – další vzdělávání pedagogů 
při zajišťování eVVo v Mš, Zš a sš“, registrač-
ní číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/03.0016, sou-
běžně se specializačním studiem pro Zš a sš 
a vzdělávacími programy pro Mš, Zš a sš.

cO STuDIuM pŘINáŠí? 
specializační studium přináší svým účastní-

kům nejen nové vědomosti a dovednosti, ale 
především prostor, kde mohou sdílet své starosti 
i radosti, což je tolik nutné k tzv. „dobíjení ba-
terek“. Dalším velkým přínosem je poznávání no-
vých míst, zejména středisek ekologické výchovy, 
a poměrně obsáhlá sada materiálů a publikací. 
Jako benfit si absolventi odnášejí zpracovaný 
školní program eVVo pro svou mateřskou školu.

JAk STuDIuM FuNguJE? 
studium je rozloženo do 13 měsíců a pro-

bíhá formou 8 tří až pětidenních studijních 
bloků, které probíhají většinou o víkendech, 
svátcích či prázdninách. Místa jsou vybírána 
tak, aby měli účastníci možnost se seznámit 
s většinou středisek ekologické výchovy a eko-
poraden ve Zlínském kraji, dále s pracovišti br-
něnské lipky – školského zařízení pro environ-
mentální vzdělávání (Jezírko, Kamenná, lipová 
a rozmarýnek) a se sluňákovem – centrem 
ekologických aktivit města olomouce. 

Po celou dobu studia mají účastníci k dispo-
zici metodickou podporu ve formě individuál-
ních i skupinových konzultací, elektronické ro-
zesílky a na webových stránkách http://www.
liska-evvo.cz/krokzakrokem. Zájemci mohou 
též požádat o workshop pro svůj tým školy.

K úspěšnému absolvování studia je zapotře-
bí jednak zpracovat a obhájit závěrečnou prá-
ci, jednak mít alespoň 75% účast na celkových 
250 hodinách výuky. Úspěšní absolventi studia 
obdrží osvědčení a budou pro ně připraveny 
2 doškolovací workshopy na témata, která si 
sami vyberou. 

A co si o specializačním studiu myslí jeho 
účastníci? Stejně jako v praze jsme účastní-
kům ve Zlínském kraji položili dvě otázky: 
1. Jaká byla vaše motivace se do studia přihlá-
sit? | 2. Co vám studium přináší?

Eva  krausová, MŠ liptál
1. Naše škola se stále víc zaměřuje na ekologickou 
výchovu, proto vzdělávání se v této oblasti není nikdy 
dost. Trochu mě odrazovala časová náročnost studia 
(víkendy), ale velkou výhodou je, že šetříme finanční 
prostředky na DVPP.
2. Já se na každý seminář těším, přináší mi spous-
tu nových zážitků a informací, setkání s novými lidmi 

a stále lepší poznávání se s kolegyněmi (a výměnu zku-
šeností). Pro školku získávám nové materiály, nové ná-
měty her s dětmi a jsem ráda, že v závěru budeme mít 
vypracovaný svůj ekologický program. Všechny semináře 
byly výborně organizované (včetně dopravy!), a i když 
program byl až do večerních hodin, je to pro mě oddy-
chový čas, který si užívám. Děkuji a těším se na další.     
Dita Votrubová, MŠ Na zahradách, rožnov p. 
r., pracoviště Tylovice
1. Touha mít ŠVP dle svých představ a správně napsaný 
a vědět, co dělají v jiných školkách, jaké jsou nové mož-
nosti získávání dotací, různých materiálů, atd. 
2. VELKÁ MOTIVACE! Spousta nových informací, ma-
teriálů, noví přátelé. Ve školce jsem hned začala vy-
tvářet internetové stránky, vylepšila třídění odpadu, 
napsali jsme si SWOT analýzu, sestavili dotazník a sna-
žím se zapojit všechny zaměstnance.
yvona Jedličková, MŠ speciální kroměříž
1. Dostala jsem od vedení školy doporučení doplnit 
si vzdělání v rámci své funkce jako školní koordinátor 
EVVO.
2. Studium je dobře připraveno, je podnětné, určitě mi 
pomůže při práci školního koordinátora. Budu lépe teo-
reticky i prakticky připravena.  
Jana Šenkeříková, MŠ hrobice
1. Zkušenosti s Alcedem, krásný víkend na Semetíně, 
setkání se stejně naladěnými nadšenci pro EVVO. Do-
plnění našeho ŠVP – s environmentálním zaměřením.
2. Studium mi přináší radost z nových poznatků a ná-
mětů, dobíjím si tam baterku, setkání se zajímavými 
lidmi, pro MŠ náměty, které realizujeme s rodiči (22 bu-
dek a 1 krmítko), tvořivá práce s dětmi – Kukla a další 
hry atd.

o půl roku později přišel od stejné paní učitelky 
e-mail:

Když jsem přijela domů ze Semetína (poslední mo-
dul), tak jsem našla v králíkárně na špalku sedět káni 
se zlomeným křídlem. Můj manžel ji našel někde u ces-
ty, a tak ji vzal domů, chytil jí do pastičky myš – měla 
pořádný hlad. Jako správně proškolený koordinátor 
EVVO jsem vytáhla z kabelky vizitku a kontaktovala 
Kamilu Křupalovou z Hošťálkové, jestli tam káni máme 
dovézt, nebo si přijedou. Nakonec přijeli, aby se při 
převozu ještě více neporanila. Byl to sameček, a pro-
tože ho odvezli na svatého Václava, tak jsem mu dala 
jméno Vašek. Kamila slíbila, že dá vědět, jak to s ním 
dopadlo. Domluvily jsme se, že na jaře přijede k nám 
do školky a že já se tam můžu přijet podívat. Takovou 
mám pěknou zpětnou vazbu na Vaše/naše školení. 

Více informací a fotogalerii ze specializační-
ho studia ve Zlínském kraji najdete na webo-
vých stránkách: http://www.liska-evvo.cz/krok-
zakrokem.  

kontakty:
Alcedo – středisko volného času Vsetín, Z. Kalandry 
1095, 75501 Vsetín, www.alcedovsetin.cz

Mgr. Iva Koutná, Mgr. Marie Kordulová,  
garanti a koordinátoři studia

Míša Hlinská, koordinátorka studia,  
infoevvo@seznam.cz 

                                  
Připravila Iva Koutná, upraveno redakcí
Fotografie v tomto čísle Mrkvičky, které nemají 
jiný popis, pocházejí z různých míst a běhů speci-
alizačních studií pro koordinátory EVVO. 

Vydalo: Chaloupky o. p. s.
www.chaloupky.cz 
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Druhá část metodického poky-
nu MŠMT doporučuje postup při 
plánování a dokumentaci EVVO. 
Důraz při plánování eVVo je kla-
den na zohlednění všech doku-
mentů školy, využití metody stra-
tegického plánování, participaci 
všech pracovníků školy, žáků, rodi-
čů a partnerů školy, využití výstu-
pů plánování v dokumentech školy 
i každodenním životě školy.

Základními dokumenty EVVO ve 
školách jsou:
→ školní vzdělávací program (dále 

jen šVP), 
→ školní program eVVo (může 

být součástí šVP).

eVVo je dále integrována do 
další dokumentace školy (např. 
koncepce školy, školní nebo pro-
vozní řád…).

Školní program EVVO je vždy 
zpracováván jako dlouhodobý stra-
tegický dokument, který je dále dle 
potřeb školy aktualizován, zpravi-
dla do krátkodobého akčního pro-
gramu na nejbližší školní rok (roč-
ního školního programu eVVo). 
školní program eVVo stanovuje:
→ vzdělávací cíle a výstupy, vý-

chovné a vzdělávací strategie 
a tematické zaměření eVVo na 
škole;

→ rozvojové a organizační cíle 
školy, opatření, postupy a od-
povědnosti k zajištění eVVo 
ve vzdělávání všech žáků a dále 
rozvojové a organizační cíle ze-
jména v oblastech: 
→ organizace procesu výuky;
→ zájmového vzdělávání žáků;
→ dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků;
→ materiálního, prostorové-
ho, finančního zajištění eVVo;
→ environmentálně vhodného 
provozu školy a školního areálu;
→ spolupráce školy s okolím 
(s rodinou, s obcí, s nezisko-
vými organizacemi, s pod-
nikatelskou sférou a dalšími 
subjekty), s dalšími školami 
(vytváření sítě škol k vzájem-
nému předávání zkušeností, 
spolupráce s pedagogicky za-
měřenými vysokými školami 
atd.), se středisky ekologic-

Na konci října 2008 byl schválen Metodický pokyn Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k zajištění environmentální-
ho vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). 

ké výchovy, se školami vyšších 
stupňů, se středisky pro volný 
čas dětí a mládeže apod.

Dokumenty eVVo ve škole je 
vhodné každoročně vyhodnoco-
vat a na základě získaných zku-
šeností upravovat pro následují-
cí školní rok. Doporučuje se, aby 
problematika eVVo byla součástí 
výroční zprávy školy a byla zahrnu-
ta do autoevaluace školy.

Doporučené kroky při uplatňová-
ní Metodického pokynu MŠMT:

→ Informovat všechny pracovníky 
školy. Motivovat je k zapojení, 
vzájemné spolupráci a komuni-
kaci, osobnímu příkladu. 

→ Jmenovat koordinátora eVVo. 
Umožnit jeho vzdělávání.

→ Zpracovat dlouhodobý program 
eVVo. stanovit vizi v oblasti 
eVVo. Vycházet přitom z vize, 
zaměření a školního vzděláva-
cího programu školy, podmínek 
školy i místa působení. stano-
vit dlouhodobé i dílčí výchovně 
vzdělávací i organizační cíle, oče-
kávané výstupy, prostředky, indi-
kátory a způsoby hodnocení.

→ Zpracovat roční program 
eVVo. 

→ Umožnit a podpořit další vzdě-
lávání pedagogů i zaměstnan-
ců školy.

→ Dát prostor k aktivnímu zapo-
jení dětí (např. péče o zahradu, 
prostředí školy).

→ Poznávat a využívat okolí školy. 
→ navazovat a upevňovat kon-

takty se středisky ekologické 
výchovy (seV), dalšími vzdělá-
vacími subjekty a využívat je-
jich nabídku pro eVVo.

→ navazovat a rozvíjet kontak-
ty s rodiči a dalšími subjekty 
v obci či regionu, zapojovat je 
do aktivit školy.

→ Připravovat a podílet se na 
konkrétních akcích zaměřených 
na eVVo.

→ Podněcovat a realizovat postup-
nou ekologizaci provozu školy 
(např.: šetření energií, třídění 
odpadů, péče o zeleň, zavádění 
biopotravin do jídelníčku, použí-
vání výrobků přátelských život-
nímu prostředí apod.).

→ Prezentovat činnost školy v ob-
lasti eVVo na veřejnosti.

→ Vyhledávat a získávat zdroje na 
eVVo (psaní projektů, získává-
ní místních dárců apod.)

Třetí část Metodického poky-
nu popisuje jmenování, podmín-
ky a úkoly koordinátora EVVO.  
Úkolem koordinátora EVVO je 
zejména:
→ vytvářet ve spolupráci s ostat-

ními pracovníky školy a dalšími 
partnery školní program eVVo;

→ dbát, aby byl školní program 
eVVo v souladu s další doku-
mentací školy a navrhovat ře-
diteli školy začlenění eVVo do 
další dokumentace školy; 

→ koordinovat realizaci eVVo na 
škole či školském zařízení;

→ poskytovat ostatním pracovní-
kům školy či školského zařízení 
konzultace a podporu v začle-
nění eVVo do jejich činností;

→ koordinovat realizaci plánu dal-
šího vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti eVVo;

→ iniciovat spolupráci s dalšími 
partnery v oblasti eVVo, např. 

s environmentálně zaměřenými 
neziskovými organizacemi regi-
onu a se středisky ekologické 
výchovy.

Doporučené činnosti pro školní-
ho koordinátora EVVO:
→ příprava a zpracování školního 

programu eVVo,
→ účast na dalším vzdělávání,
→ spolupráce s vedením školy 

a kolegy,
→ integruje přístupy k poznávání 

okolního prostředí školy,
→ navazování kontaktů se seV, 

nno, subjekty poskytující-
mi eVVo – využití nabídek na 
podporu eVVo,

→ podněcování spolupráce s rodiči, 
obcí, partnery v obci a regionu,

→ organizace konkrétních akcí,
→ podněcuje a přispívá k ekologi-

zaci provozu školy,
→ prezentuje činnost na veřejnosti,
→ podílí se na získávání prostřed-

ků na eVVo.

Z metodického pokynu MŠMT  
č. j. 16745/2008-22  
ze dne 27. 10. 2008

Jaká Je realita? 

tolik metodický pokyn a doporu-
čení ze strany ministerstva školství. 

nedokážeme zodpovědně říci, 
kolik mateřských škol má zpracován 
školní program eVVo. není stano-
veno ani výzkumy ověřeno, jaký 
program je ten správný a ideální. 
nicméně zkušenosti vypovídají, že 
mít cíle a postupy, které vedou k je-
jich naplnění je užitečné a správné 
(a to platí samozřejmě nejen pro 
oblast eVVo). Program respektují-
cí možnosti a prostředí školy, který 
jasně a srozumitelně říká, co chce-
me ve škole dělat, jaké vědomos-
ti, dovednosti, schopnosti, postoje 
a hodnoty (klíčové kompetence) 
chceme u dětí rozvíjet a proč, jaké 
metody a aktivity zvolíme k jejich 
naplnění, jak budeme hodnotit, že 
jsme byli úspěšní, plán, který zpra-

coval tým školy vedený školním ko-
ordinátorem eVVo, je ten nejlepší 
prostředek pro společnou každo-
denní práci přinášející viditelné vý-
sledky. Program, který splňuje tato 
nepsaná kriteria, je užitečný a ne-
končí pouze v ředitelském šanonu 
či učitelském šuplíku, si v rámci 
specializačních studií pod vedením 
zkušených lektorů a konzultantů 
zpracovávají specializačních stu-
dií pro školní koordinátory eVVo 
v mateřských školách. V rubrice ná-
pady a náměty přinášíme příklady 
ze zpracovaných školních programů 
eVVo ve dvou pražských Mš. Au-
torkami jsou absolventky speciali-
začního studia pro pražské koordi-
nátory eVVo v předškolní výchově. 
o specializačních studiích pro koor-
dinátory eVVo v mateřských ško-
lách si můžete více přečíst v rubrice 
ekologická výchova.

dokUmenty k evvo
Aktuální přehled dokumentů k EVVO, včetně možnosti jejich sta-
žení najdete na:
→ www.cenia.cz (Výchozí dokumenty pro oblast environmentál-

ního vzdělávání, výchovy a osvěty) 
→ www.mzp.cz
→ www.vlada.cz 

Z dokumentů připravila Iva Koutná, upraveno redakcí

ekologická výchova
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pomocníci

dítě, aby doslova „šlo samo sobě 
po krku“. V literatuře se objevuje 
také pojem „sám sobě fašistou“. 
V obou případech jde o dítě, kte-
ré je samo na sebe přísné, nároč-
né, věčně nespokojené, klade na 
sebe neustále větší a větší náro-
ky. Jak se takové dítě asi cítí? Jak 
mu je? Věřte, že takovému dítěti 
se žije hodně, opravdu hodně těž-
ko. Jakým pohledem naučíme své 
děti dívat se samy na sebe? Je to 
do velké míry otázka našeho roz-
hodnutí.

to, že maminka vychovává dítě, 
vlastně znamená, že mu ukazuje 
svět svýma očima. Jak vlastně vi-
díte svět? Co budete chtít předat 
svému dítěti? Jak by se to dalo vy-
jádřit jednou větou? odpovězte si. 
ne za hodinu. ne za týden. teď.   

ŽáBA V hrNcI VODy 
Klíčovým mechanismem, kterým 

se dá ve výchově uspět, nebo na-
opak selhat, je tzv. každodenní 
nepozorovatelný růst. Při jeho 
vysvětlení můžeme použít podo-
benství o žábě a hrnci s vodou. 
Představte si hrnec plný vařící 
vody. Kdybyste do ní vhodili žábu, 
tak se ve zlomku vteřiny reflexiv-
ně odrazí ode dna a vyskočí ven. 
Bude sice opařená, ale přežije to. 
Když ale stejnou žábu vložíte do 
hrnce se studenou vodou, zapne-
te hořák a pomalu ji začnete za-
hřívat – tak žábu nakonec uvaříte. 
Proč? Protože se voda bude zahří-
vat postupně – bude nejprve vlaž-
ná, pak teplá, teplejší –, ale proto-
že k tomu bude docházet pomalu, 
tak žába nepozná ten okamžik, 
kdy má vyskočit..., až nakonec 
bude pozdě. Voda ji omámí, otupí, 
ona zůstane v hrnci, až se nako-
nec uvaří. 

ona žába v hrnci vody je sym-
bolickým obrazem pro každoden-
ní nepozorovatelný růst. Žádná 
špatná věc se totiž nestane hned 
nebo ze dne na den. Děje se po-
malu a postupně – právě oním 
každodenním nepozorovatelným 
růstem. Právě tak ztrácím svého 
partnera, tak mineme svoji dceru. 
Možná s ní mluvíte ironicky, zle, 
nebo jen útržkovitě. Možná, že 
dlouhé měsíce své děti za nic ne-
pochválíte nebo neoceníte. Mož-
ná, že je trestáte mlčením. nemá-
te na ně čas a říkáte si tak zítra, 
tak zítra… A protože to tak je 
každý den, ani si toho nevšimnete. 
Zdánlivě se nic neděje. Ale stejně 
jako žábě se vám nemusí podařit 

rozpoznat ten okamžik, kdy z ne-
gativního návyku budete moci vy-
skočit. Až nakonec bude jednoho 
dne pozdě. A vy svou dceru nebo 
syna ztratíte.  

Mluvím o tom proto, že drtivá 
většina průšvihů a špatných věcí 
se děje právě postupně. nestane 
se skokem. Ani překvapivě. Ne na-
jednou, zničehonic. 

stane se každodenním nepozo-
rovatelným růstem. ten rozdíl po-
znáte nejlépe, když potkáte staré-
ho známého, kterého jste neviděli 
pět, deset let. Bum! Uhodí vás to 
do očí. Během vteřiny poznáte, 
jak se ten člověk celých deset let 
každý den rozhodoval. Bude to 
mít vepsáno ve své tváři. Vepsal si 
to tam svým každodenním rozho-
dováním.      

OprAVDOVé kOuZlO  
„Můj život se změnil v oka-

mžiku, kdy jsem si uvědomila, že 
o tom, jestli mě můj manžel rozčí-
lí, nebo ne, si rozhodnu já sama,“ 
je výrok výborné české terapeut-
ky Hanky Boháčkové. Jednoduše 
popisuje další klíčový mechanis-
mus pro spokojený život. nako-
nec jste to vždycky vy sami, kdo si 
rozhoduje o svých pocitech a myš-
lenkách. takže ne „on mě vyto-
čil!!!“, ale „Já jsem se rozhodla, že 
mě vytočí“. Ani „ Mně to vždycky 
tak rozesmutní...“, ale „Já jsem se 
rozhodla, že budu smutná“. Vidí-
te ten rozdíl? Je to jako vzorkov-
nice a použít ji můžete stokrát za 
den. Pro maminky je to opravdické 
kouzlo, které vám pomůže překo-
nat těžké dny. Díky němu si může-
te rozhodovat o svém životě. Díky 
němu také můžete úspěšně zvlád-
nout svůj každodenní nepozorova-
telný růst.         

Tak už dost. Už nečtěte. Přepně-
te. Čeká vás tuli-tuli program. 

A ještě jedna věc: dneska to byl 
poslední díl. Už jsem vám toho na-
psal dost, co říkáte? Já myslím, že 
jo. Mějte se moc hezky a ať se vám 
daří. 

 
Marek Herman,  

v Praze duben 2011,  
dneska je nádherné odpoledne  

a všude kolem je modré nebe 
 
Marku, děkujeme za tříleté se-

tkávání s tebou. I tobě přejeme 
jen pozitivní a vlídné věci, ze vše-
ho nejvíce pak tuli-tuli program. 

Redakce Mrkvičky

Při psaní školního programu 
eVVo si nezapomeňte do své kni-
hovničky pořídit:
→ STrATEgIcké pláNOVáNí 
prO NEZISkOVé OrgANIZAcE
Jiří Bárta, nros, 1997
→ ŘíZENí NEZISkOVých 
OrgANIZAcí
Jiří Plamínek et al., nadace lotos, 
1997
→ prOJEkTOVé 
A STrATEgIcké pláNOVáNí 
prO NEZISkOVé OrgANIZAcE
tomáš Kažmierski – Petr Pelcl, 
reC Čr, 2003
→ ŠkOlA prO ŽIVOT II
Kolektiv autorů: Pracovníci člen-
ských organizací sseV Pavučina, 
spolupracující učitelé a další

→ ENVIrONMENTálNí 
VýchOVA: OD cílů 
k prOSTŘEDkůM 
Jan Činčera, Paido Brno, 2007
→ OD VZDěláVAcíhO 
prOgrAMu k VyučOVAcí 
hODINě
Marvin Pasch, Portál, 2005

Ještě se vrátíme k tématu minu-
lého bulletinu. K ekologizaci pro-
vozu mateřské školy vám určitě 
pomůže nově vydané DESATE-
rO DOMácí EkOlOgIE, které 
lze koupit nebo v pdf stáhnout na 
http://www.veronica.cz/publikace.

Tip do Mrkvičky zaslala Kateřina 
Řeháková, Lipka Brno 

V této rubrice vás Mrkvička informuje o publikacích, metodických 
materiálech a pomůckách, které mohou být užitečné pro realizaci 
ekologické výchovy ve vaší mateřské škole. rádi přidáváme i odkazy 
na webové stránky či organizace, které realizují či podporují ekolo-
gickou výchovu předškolních dětí, nebo pozvánky.

specializaČní stUdia  
pro koordinátory evvo

Pokračujeme v povídání o spe-
cializačním studiu pro školní ko-
ordinátory eVVo v Mš. V Bulle-
tinu Mrkvička 2/2011 a 3/2011 
jsme vám představili specializační 
studium pro pražské koordinátory 
eVVo v předškolní výchově, které 
v období září 2010 až září 2011 
pořádal Základní článek Hnutí 
Brontosaurus Botič v pražském 
toulcově dvoře. na prosinec 2011 
se připravuje nový běh tohoto stu-
dia pro další skupinu pražských ko-
ordinátorů eVVo v Mš a v prvních 
třídách Zš.

specializační studia, která 
vychází ze „standardu pro 
studium k výkonu speciali-
zovaných činností“ dle vy-
hlášky MšMt č. 317/2005 
sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a ka-
riérním systému pedago-
gických pracovníků, mají 
časovou dotaci 250 hodin 
přímé výuky. Proto se pro 
jejich stručnější označení 
zažila přezdívka „dvěstěpa-
desátka“.

Více informací a fotogalerii ze 
specializačního studia v Praze na-
jdete na webových stránkách:

www.toulcuvdvur.cz/vzdelava-
ni/pro-pedagogy/specializacni-
studium.

kontakty:
→ ZČ HB Botič, středisko ekolo-
gické výchovy hl. m. Prahy toulcův 
dvůr, Kubatova 32/1, 102 00  Pra-
ha 10 – Hostivař
→ tel.: 271 750 548
→ www.toulcuvdvur.cz 

Mgr. Martina Chvátalová,  
koordinátorka specializačního studia 

a lektorka,  
e-mail: chvatalova@toulcuvdvur.cz

Ing. Tomáš Hodina,  
e-mail: hodina@toulcuvdvur.cz

V únoru 2011 bylo zahájeno 
specializační studium pro koor-
dinátory EVVO v MŠ ve Zlínském 
kraji, jako druhé v České republi-
ce. Jeho organizátorem je Alcedo 
– středisko volného času Vsetín – 
www.alcedovsetin.cz. A jaké jsou 
jejich zkušenosti? 

připravit specializační studi-
um pro koordinátory EVVO v MŠ 
bylo velmi radostné rozhodnutí. 
Zaprvé pro nás byly silnou motivací 
nadšené ohlasy účastníků pražské-
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nápady a náměty

Ze školního vzdělávacího plánu 
vychází, že Mš semínko upřednost-
ňuje harmonický rozvoj osobnos-
ti v podmínkách korespondujících 
s myšlenkou trvale udržitelného 
rozvoje. environmentální výchova 
je jedním ze základních pilířů pe-
dagogické práce v Mš. Doposud 
probíhá v Mš následovně:

V rámci výchovně-vzdělávacího 
procesu se pedagogové snaží pů-
sobit na rozvoj pozitivních vzta-
hu mezi dospělými a dětmi, mezi 
kamarády ve třídě, ale také pozi-
tivního vztahu k rostlinám, živo-
čichům i neživému prostředí, kte-
rým jsme obklopeni. Pedagogové 
si uvědomují význam předškolního 
období na utváření hodnotové ori-
entace i vlastní osobnosti dítěte. 
Cílem eVVo je poskytnout dětem 
co nejširší škálu prožitků a požit-
ků, které příroda poskytuje. Veš-
keré činnosti eVVo by měly být 
co nejvíce bezprostřední. Pokud je 
v rámci eVVo ve školce řeč o tří-
dění odpadů, nevytváříme speciál-
ní integrovaný blok na toto téma, 
ale snažíme se k automatickému 
třídění vést děti v průběhu celé-
ho roku − naším cílem je pomáhat 
dětem vytvářet postoje a tento 
cíl preferujeme před zahrnováním 
dětí informacemi, které jsou pro 
ně obtížně uchopitelné. téma les 
probíráme v lese a o ptácích si po-
vídáme, když s dalekohledy pozo-
rujeme krmítko.

Pokud bych měla nějakým způ-
sobem charakterizovat vize a cíle 
eVVo v Mš semínko je to abso-
lutní preference bezprostředních 
zážitků a práce pedagogů na vy-
tváření postojů dětí (potažmo je-
jich rodin).

STANOVENí VýchOVNě VZDě-
láVAcích cílů, OčEkáVANé 
VýSTupy: 

Cíl č. 1. Osvojení si základních 
poznatků o prostředí v nejbliž-
ším okolí MŠ

Očekávané výstupy:
→ dítě se umí samostatně orien-

tovat v prostředí toulcova dvo-
ra, kde Mš semínko sídlí

→ dokáže pojmenovat význam-
né prvky přírodního prostředí 
a ekosystémy v areálu 

V tomto čísle Mrkvičky představujeme vybrané části školních programů EVVO, které zpracovaly úspěšné absolventky Specializačního studia 
pro pražské koordinátory EVVO v předškolní výchově.  Autorky postupovaly podle doporučené osnovy, která byla vytvořena organizátory stu-
dia a konzultanty závěrečných prací. Věříme, že pro vás budou námětem a inspirací. 

vize a cíle v evvo v mŠ semínko

→ pozná všechna domácí zvířata 
chovaná v toulcově dvoře a ví, 
co obnáší péče o ně

→ má základní informace o histo-
rii toulcova dvora

prostředky naplňování cílů:
→ procházky po toulcově dvoře 

spojené s objevováním a pozo-
rováním přírody

→ pozorování zvířat, pozorování 
práce u zvířat a pomoc v péči 
o zvířata (doplňování košů sena 
koním, výměna podestýlky, do-
sypávání krmiva bažantům…)

→ beseda pro děti s panem toul-
cem

→ beseda pro rodiče s panem 
toulcem

→ didaktické hry v prostředí toul-
cova dvora

Indikátory:
→ 90 % dětí vyjmenuje zvířata ži-

jící v toulcově dvoře
→ 50 % předškolních dětí dokáže 

vyjmenovat všechny ekosystémy 
v toulcově dvoře a jeho okolí

→ 70 % předškolních dětí ví, co 
všechno potřebují jednotlivá 
hospodářská zvířata k životu 
a v čem spočívá každodenní 
péče o ně

→ 70 % dětí se umí samostatně 
orientovat po toulcově dvo-
ře, zbylých třicet v doprovodu 
staršího kamaráda

→ 90 % předškolních dětí zná ad-
resu toulcova dvora a dokáže 
popsat cestu k němu z Hosti-
vaře 

Způsoby a metody hodnocení: 
→ pozorování
→ analýza produktů (zhodnocení 

výsledů ze stopované)
→ rozhovory
→ fotografie, videozáznamy a au-

dionahrávky a jejich zpětná re-
flexe s dítětem

specifikem mateřské školy se-
mínko je její „ekologické zamě-
ření“, to ovšem není chápáno 
jako rozšířená výuka ekologie 
nebo biologie, ale jako návrat 

k původním životním hodnotám. 
Vzdělávací plán se jmenuje „na-
startování přirozenějšího způso-
bu života“ a vychází z dlouhodo-
bého úsilí paní emilie strejčkové, 
která se snažila poukázat na po-
stupující proces odcizení člověka 
přírodě, který zasahuje i dnešní 
děti�[1]. Proto klade škola důraz 
na pobyt dětí venku, a to téměř 
za každých podmínek. Její vzdě-
lávací plán vychází z koloběhu 
dějů v přírodě. součástí progra-
mu dětí je péče o zahradu, po-
zorování měnící se přírody. Areál 
toulcova dvora umožňuje sle-
dovat život zvířat chovaných na 
statku: děti zde pozorují mlá-
ďata, kování koní, ale setkají se 
i s porážkou prasat nebo drůbe-
že, což jim pomáhá vnímat sku-
tečný význam chovu hospodář-
ských zvířat.

Bc. Kateřina Schreiberová,  
Mateřská škola Semínko, o. p. s.,  

Praha 10 – Hostivař, 
www.msseminko.cz

I v mateřské škole může být přínosné udělat si SWOT analýzu: zrevidovat silné 
a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Foto: archiv SEV Toulcův dvůr

1) srov. streJČKoVá, emilie (ed.): Děti, aby byly a žily, [Praha]: Ministerstvo životního prostředí, 2005.
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SVěT NENí IDEálNí MíSTO   
Maminka není to, co se prezen-

tuje v módních časopisech, rekla-
mách nebo románech. Myslím tu 
mladou, krásnou, věčně usměvavou 
a optimisticky naladěnou bytost, 
která zvládne všechno na světě. 
obvykle má vedle sebe kouzelné, 
zdravé a smějící se dítě. A obraz 
rodiny samozřejmě doplňuje rodin-
ný dům se zahradou a milující man-
žel. to není realita, ale mediální slá-
tanina. Píšu o tom proto, že když 
tomu obrazu podlehnete, můžete 
být dost zaskočena situacemi, kte-
ré po narození dítěte nastanou: bu-
dete nevyspalá, unavená a bezrad-
ná. Dítě se bude v noci budit, místo 
idylického krmení bude blinkat, 
bude řvát na celé kolo a vám bude 
zle z kyselého zápachu. Váš manžel 
z toho bude nervózní a bude po-
žadovat, aby se mohl aspoň v noci 
v klidu vyspat, protože ráno vstává 
do práce. 

Zapomeňte na mýty. Žádný ide-
ál neexistuje a reálný život je jiný. 
svět není ideální místo. neexistu-
jí žádní ideální rodiče. neexistuje 
žádná ideální výchova. Jen vy sama 
víte, jak vám může někdy být těž-
ko. Jak se občas cítíte sama. Jak 
těžký může být kolotoč nočního 
vstávání a jak jste nevyspaná. Chci 
vám prostě jen říct, že žádná do-
konalá maminka neexistuje. A že 
nakonec jste to vždycky jen vy 
sama, kdo si určí, jak se obtížná si-
tuace dala nebo nedala zvládnout.  

kDyŽ JE MAMINkA  
V pOhODě, DíTě SI TO  
Z Ní VEZME SAMO

„Doma“ – to není sedačka ani 
kuchyňská linka ani televize. 
Doma je místo, kde je bezpečno 
a vlídno, je to místo na odpoči-
nek. Doma je místo, kde se cítím 
dobře. Doma jsou lidé, na které 
se můžu spolehnout. Maminky 
bohužel často chybují v tom, že 
si význam slova „domov“ vymění 

za „vypráno, vyžehleno, uklizeno, 
navařeno“ a přitom jsou unave-
né, sedřené, často smutné, proto-
že je napadá: „K čemu to všech-
no je? Pořád dokola, jaký to má 
vlastně smysl?“ Když pocit domo-
va vyměníte za mechanické úkony, 
tak žádný. Když je žehlení prádla 
více než přečtená pohádka, tak je 
něco špatně. Pro maminky bych to 
napsal asi takto: obětavost Ano, 
obětovat se ne. Vidíte ten roz-
díl? Jedna z nejdůležitějších věcí 
je, aby maminka byla spokojená 
a v pohodě – dítě si to z ní pak už 
vezme samo. Maminky dělají chy-
bu v tom, že si myslí: „Když bude 
moje malá v pohodě, tak já budu 
spokojená.“ omyl. Chyba. Je to 
přesně naopak: maminka v poho-
dě, dítě v pohodě.  

to ale předpokládá jednu věc: 
aby mohla být maminka v pohodě, 
musí mít z čeho brát. neboli kaž-
dá maminka má i v tom největším 
zápřahu právo nejméně na hodi-
nu denně jenom pro sebe. Hodina 
pro sebe ale neznamená, že může-
te konečně šedesát minut v klidu 
žehlit. Pro sebe znamená oprav-
du pro sebe: na kávu, na čtení, na 
schrupnutí, na lelkování, na poví-
dání s kamarádkou… na cokoli. Je 
to strašně důležité. Protože když 
budete v pohodě  – dítě si to z vás 
opravdu vezme samo.   

       
pOMůŽu TI

Kouzelná věta, která zbavuje 
maminku tíhy, zní: „odpočiň si 
trošku.“ Měl by ji umět vyslovit 
její partner. Pak ale musí následo-
vat druhá věta: „Pomůžu ti.“ Jestli 
je první věta pro muže těžká, dru-
há je skoro nevyslovitelná. Bohu-
žel. Podle jednoho výzkumu roste 
v České republice kritické množ-
ství žen ve věku mezi 30–45 lety, 
které říkají: „než žít s tímhle zá-
važím, tak to raději budu sama.“ 
tím závažím je myšlen její muž. 
Chybí muži, kteří by byli schopni 

být opravdovými partnery, kteří by 
byli pracovití, spolehliví, kteří ne-
budou hrát vůči svým ženám a dě-
tem přesilové hry a budou schop-
ni se poctivě domlouvat. A nedej 
bože, aby ještě měli silné a zdravé 
tělo a voněli. nejsou. Chybí.      

DůlEŽITé JE, čEhO JE Víc
netrapte se výčitkami. Často 

slýchám: „Ale já jsem udělala chy-
bu.“ Vždycky odpovídám: „no a? 
Každý přece dělá chyby.“ lepší je 
otázka: „Jak by se dala napravit?“ 
Kdo má větší právo na chybu než 
maminka dítěte? kromě přísné 
disciplíny nezapomeňte být na 
sebe také vlídná. Maminka ne-
musí být dokonalá, základní otáz-
ka při posuzování výchovy vždyc-
ky zní: Čeho je víc? toho dobrého, 
nebo toho špatného? ne všechno, 
vždy a všude musí být dokonalé. 
opravdu jenom stačí, aby toho 
dobrého bylo víc.

OpOru? …JEDINě SAMA 
V SOBě…

rodičovství je mimořádně ná-
ročné poslání a vyznačuje se ob-
rovskými nároky na nás. Vyžadu-
je koňské dávky trpělivosti, času, 
energie, naší schopnosti se podě-
lit, odsunout své potřeby na čas 
stranou. Právě maminka je oním 
zdrojem láskyplné péče, která je 
tak mimořádně důležitá. Potře-
bujeme obětavost, vytrvalost, 
vlídnost… Kde je brát? Co je klí-
čem k tomu, abychom to všechno 
zvládli? odpověď obsahuje dvě 
slova: vy sama. Může to vypadat 
sarkasticky a krutě, ale pravda sku-
tečně je, že vám v podstatě nikdo 
nepomůže, pokud si nepomůžete 
hlavně vy sama. 

DENík 
Jedním z nejcennějších zdro-

jů našeho sebepoznání je deník. 
Když si dokážete měsíce a roky za-
znamenávat svoje myšlenkové po-
chody, přání, sny a potřeby – pak 
máte reálnou šanci rozvíjet svoji 
osobnost. Deník je skutečný po-
klad. Věřte, nebo ne, psaní deníku 
je jedna z nejdůležitějších a nej-
cennějších činností v našem živo-
tě. Je to kompas, který nám po-
může nepromarnit život. Pokud si 
odpovědi nenapíšete, dříve nebo 
později na ně zapomenete. A tím 
je vlastně zahodíte.   

Většina maminek si otázky 
o sobě, o tom, co je pro ně dů-
ležité, o tom, kdo jsou jejich lidé, 

co jsou jejich silné a slabé strán-
ky, bohužel nikdy ani nepoloží, 
natož pak, aby si na ně odpově-
děly, a pak si je dokonce i zapsa-
ly. Žijí svůj každodenní život bez 
ladu a skladu a může se stát, že 
je kolotoč každodenních povinnos-
tí, obtíží a problémů den po dni, 
pomalu ale jistě rozdrtí a semele. 
Do smutného stereotypu, všed-
nosti a šedi.   

DAlŠí OTáZky 
Pokusím se vás ještě chvilku 

přesvědčovat o tom, že je opravdu 
užitečné si klást otázky. Proto vám 
nabídnu ještě další. například: 
které slovo mám nejraději? Kte-
ré slovo jsem já? Jakou větu bych 
ráda slyšela každý den? od koho? 
sedněte si někam v klidu a odpo-
vězte si. A také – říkám podob-
né věty a slova lidem, které mám 
ráda? nebo na ně jen myslím? 
nebo jsem na vlídné věty už úpl-
ně zapomněla? Co mě dělá mnou? 
V čem jsem jedinečná? Co se mi 
v mém životě opravdu povedlo? 
na co ráda vzpomínám? Znovu – 
zkuste si odpovědět na tyto rela-
tivně jednoduché otázky. Zapíšete 
si své odpovědi? nebo na ně raději 
časem zapomenete? 

Zkuste i další: Čeho si na sobě 
nejvíce cením? V čem jsem oprav-
du dobrá? nebo také jaké jsem 
dostala od přírody dary? 

Jak vlastně dávám druhým li-
dem najevo, že je ráda vidím? Jak 
to pozná můj partner? Jak to po-
zná moje dítě? 

lOVkyNě DOBrA
naučte se vlídnému pohledu na 

svůj svět. Vzpomínáte si? Mluvi-
li jsme o lovci dobra… Pochvalte 
si všechno, co je kolem vás dobré 
a co můžete vlivem zvyku považo-
vat za úplně samozřejmé a přesta-
nete si toho vážit. Naučte se to 
dobré vidět. Podívejte se vlídným 
pohledem na lidi kolem sebe. Co 
uvidíte? řekněte to lidem, kteří 
patří do vašeho života. 

Ale hlavně, hlavně se naučte 
pochválit sebe sama. Co jsem 
dneska dobrého udělala? Co jsem 
zvládla? Co je moje dobrá vlast-
nost? Máte na sebe vlídný po-
hled? teprve pak můžete učit vlíd-
nému pohledu na sebe sama také 
své dítě. 

Jste na sebe zbytečně přísná? 
Pak můžete naučit své dítě zby-
tečně přísnému pohledu na sebe 
sama. někteří rodiče naučí své 

o marŤánkovi | 15. ČÁSt

Marťan je malý človíček, který přiletěl 
z Marsu na Zem. Neposlouchá velká slova 
ani nevěří statistickým tabulkám. Ale zají-
má ho, co lidé skutečně dělají, spíše než co 
říkají, že dělají. „Marťanština“ ukazuje věci, 
jaké opravdu jsou. A je dobré vědět, že kaž-
dý z nás máme svého malého marťana uvnitř 
své duše… neboli vítejte u další, již posled-
ní kapitoly z marťánkovy psychologie dětí 
pro mateřinky. Dneska to bude mít název:  
DrOBNěNky, Díl pOSlEDNí
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stanovená vize Školy v evvo mŠ novoborská

→

Dítě prožívá vztah k přírodě, 
ochraňuje ji, cítí k ní odpovědnost 
a má zájem pochopit jevy kolem 
sebe.

STANOVENí  
OrgANIZAčNích cílů:

Oblast: přeměna školní zahrady 
− doplnění o eko-koutky

Cíl č. 1: Využít školní zahradu 
pro EVVO.

prostředky k dosažení  
dílčího cíle:

→ zasadit vrbovou chýšku s tu-
nely

→ vybudovat jezírko
→ vytvořit vyvýšené záhonky na 

pěstování zeleniny
→ vybudovat bylinkou spirálu
→ postavit smyslový chodníček
→ vytvořit přírodní ekosystém – 

vřesoviště
→ založit „hřbitov odpadků“
→ založit kompostér

(Smrž, 2007)

Postup realizace eko-koutků: 
volba koordinátora projektu, se-
stavit rozpočet a zvolit zdroj fi-
nancování, zvolit vhodné místo 
pro eko-koutek, výběrové řízení 
na nejvhodnější a nejlevnější ma-
teriál, realizace (popřípadě odbor-
ná pomoc realizací).

Indikátory dosažení cíle:
→ do pěti let jsou na školní za-

hradě vybudovány eko-koutky
→ na určeném místě je kompostér
→ množství bioodpadu se od roku 

2011 do roku 2013 zvýší o 100 %

Způsoby vyhodnocení:
→ průběžná kontrola využití eko-

koutků pro realizaci eVVo
→ 1x ročně vykopání zbytků na 

„hřbitově odpadků“
→ 2x ročně monitoring bio-odpa-

du ve spolupráci s dětmi

Oblast: Ekologizace provozu 
školy

Cíl č. 2: Docílit šetrnějšího 
provozu ve všech oblastech (od 
kancelářských potřeb po odpady 
a úklid).

prostředky k dosažení  
dílčího cíle:

→ nakoupit čisticí prostředky 
s označením „ekologicky šetrný 
výrobek“

→ nainstalovat úsporné perlátory 
na vodovodní baterie

→ využívat dešťovou vodu na za-
lévání školní zahrady

→ koupit multifunkční zařízení 
s funkcí oboustranného tisku

→ zorganizovat schůzku s rodiči 
ohledně zavedení biopotravin 
do školního stravování

→ zdokonalit systém třídění od-
padu – navrhnout počet a ve-
likost nádob na další druhy 
odpadu – hliník, kartóny, ne-
bezpečný odpad …

Indikátory dosažení cíle:
→ zaměstnanci používají k úklidu 

školy čisticí prostředky s ozna-
čením „ekologicky šetrný výro-
bek“

→ na všech vodovodních bateriích 
jsou úsporné perlátory

→ na školní zahradě je na určeném 
místě sud na dešťovou vodu

→ materiály jsou tištěny obou-
stranně

→ uskutečnila se schůzka s rodi-
či ohledně zjištění zavedení bi-
opotravin

→ na určených místech jsou umís-
těny koše pro další složky od-
padů

Způsoby vyhodnocení:
→ 2x ročně kontrola skladu na 

čisticí prostředky
→ 1x ročně kontrola funkce per-

látorů na vodovodních bateri-
ích

→ průběžná kontrola využívání 
dešťové vody

→ 1x ročně monitoring množství 
tříděného odpadu ve spoluprá-
ci s dětmi

Oblast: Zapojení většího počtu 
pedagogů a provozních zaměst-
nanců do realizace EVVO

Cíl č. 3: Motivovat ke spolupráci 
celý kolektiv.

prostředky k dosažení  
dílčího cíle:

→ zajistit vzdělávací programy 
eVVo pro zaměstnance

→ zprostředkovat více informací 
o eVVo

→ usilovat o celkově dobrou at-
mosféru školy prodchnutou 
duchem spolupráce, tolerance, 
pozitivní motivace a tvořivosti

→ průběžně doplňovat knihovnu 
publikacemi s ekologickou te-
matikou

Indikátory dosažení cíle:
→ účast pedagogů na vzděláva-

cích programech eVVo
roční plán – část týkající se zabezpečení realizace EVVO ve škole

cíl Název aktivity Místo 
realizace, čas pomůcky Zodpovídá Spolupráce

Cíl č. 3 schůzka celého 
kolektivu Mš – 
informace o eVVo

budova Mš
- září

koordinátor 
eVVo

vedení školy

Cíl č. 1 založení „hřbitova 
odpadků“

zahrada
- září

předem určené 
odpadky, rýč, kolíky 
s obrázky,

jednotliví 
třídní učitelé

Cíl č. 1 1. základ 
smyslového 
chodníčku
2. vyplnění 
chodníčku 
materiálem

zahrada
- září

zahradnické nářadí, 
palisády, kamínky, 
písek, kůra, štěrk

koordinátor 
eVVo, 
ředitelka Mš

školník

Cíl č. 1
Cíl č. 4

1. rozpočet 
a materiální 
rozvaha na stavbu 
jezírka
2. nákup materiálu
3. realizace stavby

zahrada
- září
- říjen – únor
- duben − 
červen

materiál pro stavbu 
jezírka,
vodní rostliny,
rybky,
dřevěný plůtek,
rostliny kolem 
jezírka

koordinátor 
eVVo,
ředitelka Mš

školník,
firma

Cíl č. 3 školení a kurzy 
pro pedagogy 
i provozní 
zaměstnance

vzdělávací 
instituce,
budova Mš
- průběžně

ředitelka Mš,
koordinátor 
eVVo

vzdělávací 
instituce − 
seV

Cíl č. 4 zjištění grantových 
možností
(projekty)

- říjen − 
prosinec

internet koordinátor 
eVVo

Cíl č. 2 postupné 
vybavování školy 
ekologickými 
úklidovými 
prostředky

září − červen internet koordinátor 
eVVo
ředitelka Mš

provozní 
zaměstnanci

Cíl č. 2 nainstalování 
perlátorů na 
vodovodní baterie

všechny budovy 
Mš
- březen 2012

vedení školy školník

Cíl č. 3 doplňování školní 
knihovny o knihy 
s tematikou eVVo

- průběžně internet koordinátor 
eVVo

ředitelka Mš
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Jak se rodí perníČek

→ pedagogové se zajímají a za-
čleňují eVVo do svých třídních 
vzdělávacích programů

→ provozní zaměstnanci se podí-
lejí na vhodnějších podmínkách 
realizace eVVo na škole

→ v knihovně přibylo nejméně 10 
knih s tematikou eVVo

Způsoby vyhodnocení:
→ doklad o absolvování vzděláva-

cích programů eVVo
→ eVVo probíhá i v dalších třídách
→ 2x kontrola knihovny

Oblast: Finanční zajištění EVVO

Cíl č. 4: Získat finanční podporu 
na projekty pomocí grantů.

prostředky k dosažení  
dílčího cíle:

→ zvolit koordinátory projektů
→ promyslet plán aktivit
→ odhadnout náklady, přiřazení 

zdrojů
→ promyslet časové zařazení – 

harmonogram
→ žádost o finanční podporu po-

mocí grantů

Indikátory dosažení cíle:
→ vypracovaný projekt
→ účast v grantovém řízení

Způsoby vyhodnocení:
→ kontrola zpracovaného projektu

Stanislava Volfová,  
Mateřská škola Novoborská, Praha 9, 

www.msnovoborska.cz 

Foto: Lucie Kulhavá, MŠ Semínko Foto: Iva Koutná

stupně), necháme v chladnu od-
počinout, vyválíme a vykrajujeme 
nejrůznější tvary perníčků. 

2) Perníčky pokládáme na vy-
maštěný plech. Pečeme 4–6 minut 
při teplotě 160°C.

3) Hotové perníčky potíráme 
ihned rozšlehaným vajíčkem. 
pro zdatnější děti: 

Po vychladnutí mohou děti per-
níčky zdobit bílou polevou podle 
své vlastní fantazie a tvořivosti: 
Na polevu potřebujete: 
→ jemně prosetý moučkový cukr
→ bílek
→ kapka citrónové šťávy
→ lžička solamylu 

Vzhledem k tomu, že posled-
ní letošní číslo bulletinu dostá-
váte v čase adventním, přidává-
me námět, který vám může toto 
radostné a dětmi očekávané 
období zpříjemnit. 

Cukr postupně přisypáváme do 
bílku, za stálého míchání, až vznik-
ne hustá, téměř nestékající hmo-
ta, kterou naplníme pergamenový 
kornout.

Po zdobení si s dětmi můžete 
popovídat o tom, co se jim líbi-
lo a komu chtějí svým perníčkem 
udělat radost.

Marie Kordulová

Jak si vyrobit  perga-
menový kornoUt?

Základ kornoutku tvoří 
pravoúhlý trojúhelník. špič-
ka kornoutku bude upro-
střed delší strany trojúhel-
níku. roh s pravým úhlem 
částečně přehneme a oba 
další rohy stočíme směrem 
ke středu přeloženého rohu. 
Přečnívající konce přehneme, 
jeden dovnitř a druhý vně 
kornoutku, tím zajistíme to, 
že kornoutek drží stočený 
a je připravený k naplnění.

Perníček – to je především vo-
ňavý dárek, kterým vždy uděláme 
někomu radost. Můžeme jím vy-
jádřit své city, dotvořit atmosfé-
ru při různých příležitostech nebo 
jen tak potěšit. Proto vám přináší-
me metodický list, jak s perníčkem 
pracovat ve vaší školce. 

cíl: 
→ seznámit děti s místem, kde žijí;
→ seznámit je s tradicemi a kul-

turou regionu, kulturními dě-
dictvím našich předků;

→ vyrobit si vlastní perníčky;
→ uvědomit si hodnotu vlastní 

práce a dárku. 
Doba trvání: 1–2 hodiny 
Motivace: 

Popovídejte si s dětmi o našem 
perníkářství – o nejstarším perníku 
z 15. století, tlačeném do forem. 
Poukažte na to, že dnešní vykra-
jované medové perníčky jsou mno-
hem mladší. 

Zeptejte se dětí, kde se bere 
mouka, cukr, med a koření. Děti 
si tak lépe uvědomí, co všechno 
předchází jejich mlsání. 

Jak postupovat? 
1) Přísady smícháme a uhněte-

me těsto (mouku přisypáváme po-

Co potřebujete? 

350 g hladké mouky

130 g moučkového cukru

20–30 g tuku

2 celá vejce

1/2 čajové lžicky sody bikar-

bony

1 lžička mletého koření 

(směs)

3 lžíce medu

vejce na potírání


