
 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ ROK 

BIODIVERZITY 2010 
 

- vyhlášený OSN a UNESCO pod motem: 

„Biodiverzita je ţivot - Biodiverzita je náš ţivot“ 
 

 

- celoškolní projekt 3. května 2010 v rámci projektů 

Přidruţených škol UNESCO 

- hrazený z grantu ESF 

 
(ekosystémová rozmanitost, změny klimatu, znečišťování, 

 druhová rozmanitost, rozšiřování chráněných území - Natura 2000) 
 

Projekt byl zahájený instalací výtvarných prací ţáků 9. tříd v malé školní galerii. 

Jednotlivá témata byla zpracována po třídách.  

Třídy na I. stupni se seznamovaly přiměřeně věku s danou problematikou a 

výstupem byly výtvarné práce na téma Ţivly. 1. a 2. třídy uspořádaly sbírku na 

podporu zvířat v ZOO Lešná.  

Třídy na II. stupni se zaměřily na práci s informacemi, eko-hry a eko-aktivity.  

9. ročníky zpracovávaly na PC skládačky o chráněných územích a parcích v ČR. 

3. a 8. ročník se věnoval v rámci Přidruţených škol UNESCO zcela jinému 

tématu: 750 let kostela sv. Mořice. 

 

 

1. a 2. ročník: Ohroţené druhy – seznámení s tématem, ohroţenými ţivočišnými 

druhy, jejich ochrana, organizace sběru a sbírky na sponzorování v ZOO Lešná 

(Hladilová, Šimková, Vérostová, Patloková) 

Kostel sv. Mořice slaví výročí – seznámení s tématem, návštěva kostela, práce 

na místě, črty,… výtvarné zpracování (Bezděková) 

 

http://192.168.1.210/index.php/akceskoly/109-galsa010


3. ročník: Výročí kostela sv. Mořice – seznámení s tématem a informacemi, 

návštěva kostela s prohlídkou, zpěv u varhan, práce na místě – črty,…, výtvarné 

zpracování (Polová, Vykoukalová) 

 

4. ročník: Po stopách odpadů – návštěva čističky a sběrného dvora, zpracování 

informací, výtvarné zpracování (Jiříková, Zlámalová) 

 

5. ročník: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě – cyklvýlet, poznávání 

krajiny, ozvláštňování terénu, práce s informacemi a výtvarné zpracování 

(Ovečková) 

Pestrá příroda roku 2010 – seznámení s danou problematikou, práce 

s informacemi, hry, výtvarné zpracování (Koukalová) 

 

6. ročník: Pojem biodiverzita - tvořivé aktivity (Kolářová) 

 

7. ročník: Fascinující svět brouků a pavouků – práce s informacemi, skládačky, 

práce s textem, hry pokusy (Trnčíková) 

Pojem biodiverzita - práce s informacemi – práce s informacemi (Nesvadbová) 

 

8. ročník: 750. výročí zaloţení kostela sv. Mořice – seznámení s tématem, práce 

s informacemi, návštěva kostela, anketa pro občany města, zpracování ankety, 

výtvarné zpracování (Blaţková, Honzírková) 

 

9. ročník: Národní parky a CHKO na PC – zpracování daného tématu do 

oboustranné skládačky na PC (Vozková, Šenkyříková) –  
Třída 9.A uskutečnila projekt 7. 5. 2010, protoţe jejich práce spočívala v tvorbě na PC. 

Počítačovou učebnu 3. 5. 2010 v den projektu vyuţívala 9. B. 

 

 

 

 

http://192.168.1.210/index.php/akceskoly/111-galsa012
http://192.168.1.210/index.php/akceskoly/112-galsa013
http://192.168.1.210/index.php/akceskoly/113-galsa014
http://192.168.1.210/index.php/akceskoly/116-galsa015
http://192.168.1.210/index.php/akceskoly/114-galsa016
http://192.168.1.210/index.php/akceskoly/115-galsa017

