Výroční zpráva Centra ekologické výchovy VIANA 2019/2020
Centrum ekologické výchovy Viana v Litvínově zahájilo svou činnost v září roku 1997. Bylo podporováno
a založeno z prostředků grantu vlády provincie Jižní Holandsko. V současné době je součástí Scholy
Humanitas a jeho činnost je podporovaná městským úřadem v Litvínově. V roce 2019 si ekologické
centrum připomíná 22 let své existence.
Ve školním roce 2019/2020 byla činnost ekologického centra zajišťována celkem třemi zaměstnanci. Hlavní náplní
činnosti byla realizace programové nabídky ekologického centra pro školní rok 2019/20, realizace projektů EVVO
a tradičních soutěžních aktivit. V tomto školním roce lze mezi velké úspěchy zařadit vytvoření vzdělávací učební
pomůcky – badatelského vodního kufříku a jeho předání desítkám škol v celém kraji, řešení a spolupráce v rámci
projektů realizovaných Scholou Humanitas, spolupráci se školami na předložení řady projektových záměrů pro
budoucí spolupráci (tzv. ozdravné pobyty, které budou pořádány v dalších letech) a realizace více jak čtyřiceti
projektových dnů ve škole či mimo školu. Závěr školního roku pak byl významně poznamenám koronavirovou
pandemií a s tím spojenými opatřeními – uzavření škol.

Personální obsazení Centra ekologické výchovy VIANA ve šk.roce 2019/2020
•

Ing. Michal Tarant – vedoucí CEV VIANA

•

Ing. Lukáš Plotnárek – lektor

•

Bc. Lucie Zíková - lektorka

Posláním centra je umocňovat kladný osobní vztah dětí a veřejnosti k životnímu prostředí prostřednictvím
pozitivních prožitků a kontaktu s přírodou, aktivním objevováním environmentálních souvislostí, rozvíjet
povědomí a následně i odpovědnost za své okolí a tím přispět ke kvalitnějším vztahům a životu nás všech.
Dlouhodobým cílem centra je podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z Krajského plánu EVVO, především přispět
k výchově nové environmentálně uvědomělé a citlivé generace a to nejen mládeže, ale šířit osvětu a snažit se
aktivizovat také dospěláckou veřejnost. Cílem centra pak je zejména koordinovat akce ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) ve školských zařízeních na území SZ Čech, další vzdělávání pedagogů v oblasti
ekologické výchovy a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit.
VIANA je také kontaktním místem v rámci nově vzniklé “Třínárodní sítě ekologické výchovy” pro Severní Čechy.
Partnerským centrem v Sasku je NUN Pobershau.
Centrum ekologické výchovy VIANA je garantem účasti žáků Scholy Humanitas v celosvětovém programu GLOBE,
v jehož rámci provádějí žáci a studenti po celém světě pozorování a měření v oblastech meteorologie, hydrologie,
biometrie, fenologie a pedologie.

V závěru roku 2018 se ekologickému centru VIANA podařilo projít
opakovaným auditem a získat tak znovu certifikát poskytovatele
environmentálního vzdělávání. Nyní již na období 4 let. Cílem
certifikace je

podpořit

organizace

působící

v

oblasti

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice v
růstu kvality jejich nabídky a služeb.
Kritéria certifikace, která bylo potřeba splnit a prokázat, pojmenovávají
principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako
vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Organizací, které splňují
stanovená kritéria a získaly certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich
činnosti, je v ČR celkem šestnáct. CEV VIANA je nyní jediným
ekologickým centrem v Ústeckém kraji, které je držitelem certifikátu. Certifikát je udělován certifikační radou
na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí auditorů.

Rámcová nabídka realizované činnosti CEV VIANA ve školním roce 2019/2020
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Soutěže a soutěžní projekty CEV Viana ve školním roce 2019/2020
ŽÁKOVSKÁ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽ „ŽIVOT KOLEM NÁS 2020“
leden 2020 – červen 2020
V lednu odstartoval 15. ročník vědomostní, korespondenční, soutěže pro žáky 2. – 5. tříd s názvem Život kolem
nás. V rámci soutěže byly po dobu tří měsíců vyhlašovány soutěžní úkoly zaměřené na znalosti z oboru ochrany
přírody a životního prostředí, lesa a lesních ekosystémů, vody nebo například odpadového hospodářství. Do
soutěže se přihlásilo 475 dětí ze 22 tříd z pěti měst regionu Ústeckého kraje. Žáci prvního stupně z Krupky,
Mostu, Ústí nad Labem, Strupčic, z Meziboří a Teplic tak prostřednictvím zajímavých úkolů, křížovek nebo
doplňovaček, skrytých hádanek, spojovaček a vědomostních úkolů nebo testů spojených s vyhledáváním informací

a spolupráce v malých týmech, letos pojatých jako „návštěva mimozemšťanů na naší planetě Zemi, měli možnost
vyhrát některou z atraktivních cen.
Letošní 15. ročník byl přerušen koronavirovou pandemií, ale přesto mnohé soutěžící kolektivy vytrvaly a dospěly
do cíle.
Výsledky kategorie č.1 (2. a 3. třídy ZŠ)
1.

místo: 3.A (TU Mgr. Marie Mísařová) - ZŠ a MŠ Masarykova, Krupka

2.

místo: 3.C (TU Mgr. Petra Hallerová) - ZŠ a MŠ Masarykova, Krupka

3.

místo: 2.A (TU Mgr Zdeněk Andrej) - ZŠ a MŠ Masarykova, Krupka

výsledky kategorie č.2 (4. a 5. třídy ZŠ)
1.

místo: 4.A (TU Mgr. Iva Krobová) - ZŠ a MŠ Masarykova, Krupka

2.

místo: 5.A (TU Mgr Dita Procházková) - ZŠ a MŠ Masarykova, Krupka

3.

místo: 4.B (TU Mgr. Věra Pavková) - ZŠ a MŠ Masarykova, Krupka

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „PODZEMNÍ SVĚT“
leden 2020 – červen 2020
Výtvarná soutěž „Podzemní svět“ byla zaměřena na mateřské školy a první ročníky škol základních. Tématem a
motivem letošního ročníku byl život pod zemí. Fantazie a tvořivost dětí nebyla omezena. V soutěži byly vyhlášeny
2 kategorie a účastníci si tak mohli vybrat, zda zašlou práce tzv. „dvourozměrné“ – např. kresba, malba, grafika
nebo různé kombinované techniky, či práce tzv. „trojrozměrné“ – např. práce a výtvory z moduritu, sádry, dřeva či
kůže nebo větší rozměrnější díla. Letošní ročník nebyl ukončen z důvodu přerušení školní výuky ve školách
v důsledku koronavirové pandemie.

LITERÁRNÍ

SOUTĚŽ

„MALÝ

SPISOVATEL 2019“
leden 2020 – červen 2020
Literární soutěž „Malý spisovatel“ byla
vyhlášena

v tomto

školním

podruhé. Ročník nebyl

roce

ukončen

z důvodu přerušení školní výuky ve
školách v důsledku koronavirové
pandemie.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „VZÁCNÁ VODA 2020“
říjen 2019 – březen 2020
Jednadvacátý ročník tradiční fotografické soutěže byl vyhlášen na podzim roku 2019.
Do soutěže bylo zasláno více jak 100 fotografií. Avšak v letošním roce se nakonec
nepodařilo vyhlásit vítěze a zaslané fotografie vyhodnotit, z důvdu koronavirvé
pandemie.
A protože tématem je "Vzácná voda" a mimo koronakrize je ČR postižena také
silnou krizi spojenou se suchem a s nedostatkem vody, rozhodli jsme se ročník
prodloužit přes letní prázdniny. Soutěž tak bude vyhodnocena v podzimních
měsících dalšího školního roku.
Témata jednotlivých ročníků soutěže:
Voda
netradičně
(2000)

Živá voda,
mrtvá voda
(2001)

Voda, kam se
podíváš (2002)

Voda –
nezkrotný živel
(2003)

Voda kolem
nás (2004)

Krásy vody v
ročních období
(2005)

Voda živá
(2006)

Voda je život
(2007)

Voda tvořící
(2008)

Samá voda
(2009)

Voda mého
srdce (2010)

Voda hrou
(2011)

Voda, jak ji
neznáte (2012)

Voda v krajině
(2013)

Voda má, ...
voda má
(2014)

Voda základ
života (2015)

Voda (2016)

Kouzla vody
(2017)

Když voda
promluví
(2018)

Není voda jako
voda (2019)

Vzácná voda
(2020)

PROJEKT „BÁDÁNÍ O VODĚ“ => www.badaniovode.cz
září 2019 – prosinec 2019
Schola Humanitas a ekocentrum VIANA s podporou Severočeské vody
připravili projekt s názvem „Bádání o vodě.“ Cílem projektu je podpořit
touhu po poznání, hledání odpovědí, v tématu vody v různých
podobách, skupenstvích a situacích. To vše v v zábavné, zajímavé
a atraktivní formě.
Naše tělo se skládá ze 60 procent z vody, a proto bez ní nemůžeme
žít. Kromě toho má tato kapalina nezastupitelnou roli také v přírodě. A
to i tam, kde bychom to možná nečekali. Vytvořili jsme proto vodní laboratoř, která žákům ukáže, kde všude se
voda nachází, jaké má vlastnosti a co vlastně umí. Naše vodní laboratoř je vhodným doplňkem do hodin prvouky,
chemie či fyziky. S její pomocí si žáci základních škol vyzkouší, jak je voda zajímavá veličina. Vědomosti získané
studiem si tak děti mohou doplnit zábavnými praktickými pokusy.

Zajímavosti o vodě získají
žáci prostřednictvím 27
chemických pokusů,
které jsou vymyšleny tak,
aby ukázaly, jak se tato
kapalina chová v přírodě.
Děti si proto zábavnou
formou vyzkouší, jaké
vlastnosti voda má a kde
všude se v přírodě
nachází. Projekt byl
realizován za finanční
podpory Severočeské
vody sdružující
Severočeskou
vodárenskou
společnost a společnost
Severočeské vodovody
a kanalizace.
Za dobu realizace projektu byly realizovány tyto kvantitativní výstupy:

Vznikla vodní
laboratoř
(kufřík)

27 metodických
materiálů
(pokusů)

20 předaných
kufříků ZŠ v
regionu

PROJEKT „BÁDÁŠ, BÁDÁM, BÁDÁME VŠICHNI“
leden 2019 – prosinec 2019
Cílem projektu „Bádáš, bádám, bádáme
všichni“ je skrze dlouhodobě realizované
EVVO programy klást otázky, hledat odpovědi a přivést děti do přírody a vzbudit mezi nimi zájem o přírodu, o své
okolí, pochopit vztahy a souvislosti. A to pomocí lektory CEV VIANA předem připravených dlouhodobých
environmentálních programů, jež budou akcentovat aktuální témata a otázky současnosti, s pomocí dnes
atraktivního a moderního trendu ve výuce vycházející z teorie pedagogického konstruktivismu, uplatňovaného v
posledních letech především v přírodovědných oborech (nejen v nich) – tzv. BOV = Badatelsky orientované
vyučování, hledat na tato témata a otázky odpovědi.
Lektoři CEV VIANA připraví a budou realizovat v letech 2020 – 2021 celkem 4 dlouhodobé programy, které
budou obsahově zaměřeny tak, že povedenou k poznatkům, ke kterým žáci dospějí vlastním objevováním,
bádáním, objevováním, zjišťováním, resp. zpracováváním dostupných informací či prováděním vlastního
průzkumu, aj. To vše pod vedením učitele, resp. lektora ekologického centra, s využitím prvků a principů
badatelsky orientovaného vyučování (tzv. BOV). Výběr témat je stanoven a zahrnuje oblasti jako VODA V
KRAJINĚ, SUCHO KOLEM NÁS A POD NÁMI, PŮDA ZÁKLAD ŽIVOTA, NENÍ LES, JAKO LES.
Pro tyto programy budou vytvořeny didaktické a metodické materiály pro učitele a žáky, které budou využívány v
terénu při realizaci vlastních programů a při přípravě, resp. při evaluaci programů v následné výuce. Materiály
budou, po skončení realizace projektu a na základě úprav vzešlých z pilotního ověření, volně přístupné široké
veřejnosti (školám, organizacím, veřejnosti). Realizace projektu zahrne celoroční aktivitu vybraných třídních
kolektivů, kulaté stoly pro pedagogy, žákovské konference a exkurze.
Za dobu realizace projektu byly realizovány tyto kvantitativní výstupy:

Vznikne obsah 4
environmentálních
témat (programů)

Programy budou
pilotně ověřeny s
20 kolektivy

Uskuteční se 4
žákovské
konference

Budou realizovány
2 učitelské kulaté
stoly

ENVIRONMENTÁLNÍ POBYTY PRO ŠKOLY A TŘÍDNÍ KOLEKTIVY – PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
listopad 2019
V listopadu 2019 pomohli lektoři s přípravou projektových žádostí a s přípravou obsahu tzv. ozdravných pobytů
několika školám v regionu. V dalších letech se tak uskuteční celkem 11 ozdravných pobytů s environmentálním
programem v lokalitách Krušných hor na Mostecku a Jáchymovsku.
Program ozdravných pobytů v letech 2020 – 2021 budeme realizovat pro tyto školy

ZŠ V. Talicha,
Most (celkem 1
pobyt)

MŠ Lidická, Most
(celklem 5
pobytů)

ZŠ J. Pešaty,
Duchcov (celkem
5 pobytů)

Výukové programy CEV VIANA, školní rok 2019/2020
Ve školním roce 2019/20 jsme připravili nabídku více jak čtyřicítky vzdělávacích programů, soutěžních projektů,
exkurzí nebo aktivit spojených s environmentálními dny a oslavami. Našich akcí se v letošním školním roce
zúčastnilo více jak 1400 účastníků. Vzdělávací programy jsme realizovali na desítkách škol v celém kraji i mimo
něj v souhrnné délce 160 lektorských hodin.
Statistika realizované vzdělávací nabídky ve školním roce 2019/2020

93
realizovaných
vzdělávacích aktivit z
programové nabídky

10 200 minut
je celková doba trvání
vzdělávacích programů

1 478 žáků
se zúčastnilo některého z
realizovaných programů

Realizaci výukových a vzdělávacích programů ve školním roce 2019/2020 a v následujícím školním roce
2020/2021 podpořil také Státní fond životního prostředí. Díky podpoře bylo možné získat prostředky na
dovybavení ekologického centra pomůckami, zajistit lektory pro realizaci vlastních vzdělávacích programů a
inovovat nebo připravit nově celkem 8 nových programů, které rozšíří nebo obohatí stávající nabídku.

PROJEKTOVÉ DNY (NEJEN) V RÁMCI TZV. „ŠABLON“
září 2019 – červen 2020
Environmentální dny jsou určeny především žákům 8. - 9. tříd základních škol a jsou realizovány v areálu Scholy
Humanitas v Litvínově. Přijatelnou formou je žákům představována problematika ochrany životního prostředí v
regionu. Školy a třídní kolektivy mají možnost výběru z programové nabídky 11 zajímavých témat.
Projektové dny jsou pak určeny všem školám nebo školským zařízením a jejich průběh, zaměření a celková
realizace může být individuálně domluvena. Mohou tak být realizovány pro třídní kolektivy, kolektivy
školních klubů či družin a to ve škole nebo v terénu. Takových projektových dnů realizovali lektoři CEV
VIANA v tomto školním roce celkem 38.
Tematická nabídka EVVO a projektových dnů

Těžba v
Krušných
horách

Proměny
Mostecka

Toulky s GPS

Tajemství
Českého
Středohoří

Arboretum u
Scholy
Humanitas

Krásy Krušných
hor

Monitoring
vody

Mikroskopování

Pedologie

Nej, Nej, Nej

Obnova krajiny

REGIONÁLNÍ EXKURZE a POBYTY V RÁMCI PROJEKTU IKAP - B
září 2019 – říjen 2019
Nejlepší učebnicí je příroda sama, terén, venkovní prostředí. CEV VIANA nabízí školám a třídním kolektivům tzv.
komentované regionální exkurze. Je možné využít již předem připravené trasy míst nebo po domluvě si pro svou
třídu či třídní kolektiv jednodenní exkurzi sestavit individuálně.
V tomto školním roce bylo realizováno celkem 5 regionálních exkurzí a 2 pobyty pro ZŠ Hamr, ZŠ P. Holého
Louny, SSZŠ Litvínov a ZŠ Ruská Litvínov. Exkurze byly podpořeny Ústeckým krajem v rámci projektu:
Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B), reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369.

Počet realizo vaných regionálních exkurzí

Školní rok

Počet exkurzí

Počet žáků

2017/2018

4

141

2018/2019

4

111

2019/2020

7

262

Tematická nabídka regionálních exkurzí

Těžba v
Krušných
horách

Proměny
Mostecka

Romantické
Českosaské
Švýcarsko

Tajemství
Českého
středohoří

Krásy Krušných
hor

... individuální
téma/lokalita

BADATELSKÉ EXPEDICE
září 2019 – prosinec 2019
Novinkou v programové nabídce ekologického centra byly pro školní rok 2019/2020 tzv. „Badatelské expedice“,
jež byly realizovány i v druhém pololetí kalendářního roku 2019. Cílem expedic je přivádět děti ven do přírody a
vzbudit mezi nimi zájem o přírodu, o své okolí, pochopit vztahy a souvislosti. A to pomocí lektory CEV VIANA
předem připravených „expedic“, tj. terénních výletů pro žáky ZŠ, v rámci běžného školního vyučování. Expedice
využívají dnes atraktivního a moderního trendu ve výuce – tzv. BOV = Badatelsky orientované vyučování. Pilotní
expedice realizované v minulém školním roce byly podpořeny Ústeckým krajem a Státním fondem životního
prostředí. Následně byly zařazeny tyto typy programů do běžné nabídky a byl o ně v tomto školním roce velkým
zájem
Za dobu realizace projektu byly realizovány tyto kvantitativní výstupy:

Expedice
voda
Expedice
fenologie

Expedice
vzduch

Expedice
zemská
trápení

64 tříd

17 škol

Expedice les

Expedice
meteorologie

vzniklo 10
expedic

zúčastnilo se
1325 žáků

Expedice
louka

Expedice
energetika

Expedice
mikrokosmos
Expedice
krajina

Program GLOBE
GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the
Environment) je dlouhodobý celosvětový projekt zaměřený na
sledování životního prostředí na místní i globální úrovni.
Studenti ze 109 zemí světa provádějí pozorování kvality životního
prostředí ve svém okolí, výsledky odesílají prostřednictvím internetu
do databáze v USA a porovnávají s profesionálními výsledky ze satelitů
či studentskými výsledky ostatních účastníků.
V projektu GLOBE je k dispozici více než 20 praktických měření, která studenti provádějí na území 15x15
km v okolí své školy. Jedná se o měření v oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie.
Školy mají navíc k dispozici satelitní snímek svého území, se kterým mohou pracovat v počítačovém programu.
Jednotlivá měření a pozorování mají učitelé možnost zařadit do vzdělávacích oblastí a použít pro různé věkové
kategorie žáků a studentů.
GLOBE je dlouhodobý projekt a význam naměřených dat s časem narůstá. Praktickým využitím dat v místě
působení školy a různými doplňkovými aktivitami GLOBE naplňuje místní Agendu 21.
Na Schole Humanitas se provádí tato denní měření a pozorování:
•

Každodenní meteorologická měření okamžité, maximální a minimální teploty, vlhkosti vzduchu,
množství dešťových i sněhových srážek, pH srážek, pozorování oblačnosti a kondenzačních čar, určování
typů mraků

•

Hydrologická měření prováděná jednou týdně. Jedná se o odběr vzorku vody, měření pH vody, teploty,
průhlednosti, konduktivity, rozpuštěného kyslíku ve vodě, dusičnanů a dusitanů, alkalinity.

•

Každodenní fenologická měření. U sledovaných jedinců šeříku je pořizována denní fotodokumentace
jejich vývoje a do protokolu zaznamenáván nástup jednotlivých fenofází (vývojových stupňů)

•

Pedologická měření prováděná jednorázově na zvoleném stanovišti. Z odkopané půdní sondy se
odebírají vzorky a na nich se dále provádí fyzikální a chemické pokusy, jež stanoví např. zrnitost,
skeletovitost, vlhkost, složení, barvu, prostupnost pro vodu, či zhutnění půdy.

Ing. Michal Tarant, vedoucí CEV VIANA

