Projektový zpravodaj – podzim 2012

Udržitelně do školy
ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE O ZELENÉ KILOMETRY!
I tento podzim se základní školy z celé České republiky mohou zapojit do Soutěže o zelené kilometry.
Soutěž je určena pro žáky 1. stupně základních škol.
ZELENÉ KILOMETRY 2011
Díky žákům prvního stupně z 12 českých škol se v roce 2011 Česká
republika poprvé připojila k 25 zemím Evropy a podpořila tak udržitelné
způsoby dopravy. Kampaň s názvem „ZOOM - Kids on the Move“ (Děti
v pohybu) se koná od roku 2002 a vyzývá děti po celé Evropě, aby své
každodenní cesty vykonávaly s ohledem na životní prostředí. Sběrem
tzv. zelené stopy (v ČR zelených kilometrů) děti ukazují, že i ti nejmenší
mohou aktivně přispět k ochraně životního prostředí.
PRAVIDLA SOUTĚŽE - ZELENÉ KILOMETRY 2012
V rámci jednoho týdne (5 školních dní) si dítě samo či za pomoci rodiče či
učitele eviduje každou cestu do školy a ze školy. Za každou cestu, kterou
vykoná ekologickým dopravním prostředkem, tedy pěšky, na kole, koloběžce,
městskou hromadnou dopravou, vlakem nebo autobusem, získává žák 1 zelený
kilometr.
SBĚR ZELENÝCH KILOMETRŮ PROBÍHÁ od 17. září do 31. října 2012

NABÍDKA ZAPOJENÍ PRO ŠKOLY V PRAZE

Příklad vyplněného formuláře
evidence sběru zelených
kilometrů

Vzdělávací projekt Udržitelně do školy pro 1. stupně ZŠ - „Sbíráme zelené
kilometry“
PROČ SE ZAPOJIT?
Projekt „Sbíráme zelené kilometry“ je vzdělávací program různorodých aktivit s problematikou udržitelné
dopravy určených pro žáky 1. stupně základních škol v Praze. Aktivity hravou formou představují, jak nárůst
automobilové dopravy a její nešetrné využívání ovlivňuje nejen naše životní prostředí, ale také naše
každodenní návyky. Program obsahuje soubor aktivit s metodickým návodem a je určen přímo k začlenění
do výuky. Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí žáků o vztazích dopravy ve městě a životního prostředí
a jejich motivaci k ekologickému chování v oblasti dopravy.
JAK SE ZAPOJIT?
 Zapojením školy do soutěže o sběr zelených kilometrů (viz výše)
 Zařazením vzdělávacích aktivit do výuky v rámci programu „Sbíráme zelené kilometry“
 Účastí pedagogů na školení o problematice udržitelné mobility a začlenění tohoto tématu do výuky
 Uspořádáním školní cyklojízdy
Kontakt na koordinátorku projektu: julie.karova@auto-mat.cz
Stránky projektu: http://vzdelavani.auto-mat.cz

Tento projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy.
Projekt je realizován pod záštitou MŠMT.
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VELKÁ STUDENTSKÁ CYKLOJÍZDA – PRAHA 21. září 2012
Podpořte udržitelnou mobilitu účastí na Velké studentské cyklojízdě.
Cílem cyklojízdy je upozornit na možnosti ekologické dopravy po městě.
Letos akce proběhne v pátek 21. září od cca 8:30 do 12:30 a bude
se vyjíždět z Central Parku na Pankráci. Cílem cyklojízdy bude park
Kampa, vracet se bude zpět na Pankrác. Jízda je určena dětem od 13 let
a výhradně kolařům. Akce je povolena Magistrátem hlavního města
Prahy a je zajištěn doprovod zkušených cyklistů a policie.
Trasa cyklojízdy:
 Cesta tam: sraz v Central parku na Pankráci
Pujmanove – V Rovinach – Olbrachtova – Vyskocilova
Ohradni – Michelska – Nuselska – Vrsovicka – Otakarova
Kresomyslova – Folimanka – Na Slupi – Vnislavova – Vyton
Rasinovo nabrezi – Jiraskuv most – Janackovo nabrezi
Vitezna – Serikova

–
–
–
–
–

 Cesta zpet: Kampa – Ricni – Serikova – Vitezna – most
Legii – Masarykovo nabrezi – Rasinovo nabrezi – Podolske nabrezi –
Jeremenkova – Na Vrstvach – Central park Pankrac
Chcete se připojit?

 Pokud máte zájem se se svou školou či vybranými žáky cyklojízdy
zúčastnit, svou účast potvrďte koordinátorce cyklojízdy Janě Pírkové
na e-mailovou adresu jana.pirkova@auto-mat.cz.
 Přihlášené školy od nás obdrží návrh trasy, jak se dopravit od
školy na místo srazu, a bude jim zajištěn cyklistický doprovod pro
cestu ze školy a zpět ke škole. Je také možné přidat se jen na
část trasy.

Cyklojízda probíhá v rámci vzdělávacích projektu iniciativy:
Auto*Mat „Udržitelně do školy” (http://vzdelavani.auto-mat.cz) a
„Bezpečné cesty do škol“ sdružení Oživení a Pražských matek
(http://www.prazskematky.cz/).

Tento projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy.
Projekt je realizován pod záštitou MŠMT.
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AKTUALITY
PRAHA - ZAŽIJTE MĚSTO JINAK
Již sedmým rokem proběhne v sobotu 22. září pouliční
sousedská slavnost Zažít město jinak, kterou pořádá iniciativa
Auto*Mat. Jak napovídá název akce, cílem této slavnosti je ukázat
lidem město z trochu jiného pohledu. Na několika místech Prahy se
ulice otevřou lidem, kteří budou mít možnost poznat místní podniky
a iniciativy, které vytvoří program přímo v ulici.
Do slavnosti se letos zapojí přes dvacet pražských čtvrtí včetně Letné,
Žižkova, Vinohrad, Vršovic, Smíchova, Dejvic, Strašnic, Karlína, Braníku,
Košíř, Troji, Libně, Břevnova, Hlubočep, Jižního Města, Kyjí, Kavalírky,
Starého Města nebo Václavského náměstí.
Něco pro děti:
 Můžou si vyzkoušet výrobu ručního papíru a další zajímavé dílny
pro děti v Haštalské ulici na Starém Městě
 Můžou se zapojit do pestrého programu pro děti v Biskupcově
ulici na Žižkově, včetně animační dílny Aeroškoly a školy DJingu
 Můžou zhlédnout pásmo animovaných filmů pro děti v ulici Fr.
Křížka na Letné
a další...
Křest knihy:
Součástí sousedské slavnosti bude také křest knihy 50 nápadů pro děti k záchraně země (Sophie
Javna). Jedná se o knihu nápadů, které přispívají k pochopení souvislostí života kolem nás a dávají
dětem možnost sehrát svoji roli při záchraně naší planety.
Kde: zóna Vinohrady (mezi ulicemi Jana Masaryka a Záhřebská)
Kdy: ve 14h
V rámci Zažít město jinak proběhne také Velká podzimní cyklojízda, která odstartuje v 10:30 z
Václavského náměstí. Letošní trasa je dlouhá přibližně 9 km a je vhodná i pro rodiče s dětmi. Poté
začne program v jednotlivých zónách po celé Praze.
Bližší informace a aktuální program naleznete na: www.zazitmestojinak.cz

NÁPAD:

VYDEJTE SE NA ZAŽÍT MĚSTO JINAK Informujte děti o konání akce, domluvte se, do
které ze zón se děti vypraví a v pondělí či jiný den v týdnu po konání akce si předejte zkušenosti
z návštěv jednotlivých zón. Děti mohou jednotlivé zóny nafotit, napsat krátkou reportáž či nakreslit
obrázek.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2012. Vydejte se s dětmi na
některé z festivalových míst a vyzvěte je, ať nafotí, jak se ulice proměnily nebo co je během dne
zaujalo. Vybranou fotografii zašlete do 1.10. na e-mailovou adresu julie.karova@auto-mat.cz.
Soutěž je určena pro děti do 15 let.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy.
Projekt je realizován pod záštitou MŠMT.
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PŘÍKLADY Z PRAXE
Udržitelná mobilita ve výuce
V této rubrice vám budeme přinášet konkrétní příklady ze základních škol z celé republiky, jak je
možné začlenit téma udržitelné mobility do výuky.

ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 13
Rozhovor s Mgr. Alenou Šoukalovou
(zástupkyní ředitele školy, aprobace český jaz.- občanská vých., dramat. vých. SPU)
Jak se ZŠ s RVJ Bronzová, která sídlí na Praze 13, věnuje tématu bezpečnosti?
V naší škole se krom rozšířené jazykové výuky a vytvoření komunikačně
otevřeného prostředí také snažíme o vytvoření bezpečného prostředí. A
to bezpečného ve výuce, neboť díky úzké spolupráci s PedF UK a
Centrem kritického myšlení učí naši tolerantní a vstřícní učitelé tak, aby
se dítě cítilo v každém okamžiku pedagogického procesu v pohodě a
učilo se s chutí. Další z oblasti bezpečnosti je bezpečnost během
přestávek, kdy se společně setkávají a spolupracují bez problémů děti
všech věkových skupin, funguje Školní parlament, děti prvního a druhého stupně společně hrají na
školních chodbách stolní tenis a někdy se i učí společně, společně připravují projekty, společně jezdí na
výlety a školy v přírodě.
S tématem bezpečnosti souvisí také bezpečný pohyb a fungování
v dopravním provozu?
Učíme děti řešit rozličné životní situace s pomocí dvou školních
psychologů, spolupracujeme s příslušníky Policie ČR, zdravotníky, hasiči a
dalšími odborníky.
Součástí výuky jsou také znalosti z oblasti dopravy, žáci se učí jimi řídit,
aby tak chránili své zdraví. Proto jsme se rozhodli v předloňském školním
roce věnovat tématu udržitelné dopravy a dopravy obecně formou
celodenního projektového dne. V loňském školním roce jsme realizovali projektový den úspěšně již
podruhé.
Jak probíhá příprava a realizace projektového dne zaměřeného na udržitelnou dopravu a
dopravu obecně?
Žáci nejvyšších ročníků připraví a zajišťují pro všechny své ostatní spolužáky soutěž v parku v okolí
školy, děti na různých stanovištích plní úkoly a odpovídají na otázky, které jsou tematicky úzce spjaty
s ekologií, dopravou a bezpečnostními pravidly. Na školní hřiště pozveme zástupce Policie ČR, Městské
policie Praha, ZHS a Zdravotní záchranné služby Praha, kteří zábavnou
formou přiblíží dětem svou práci a poučí je o bezpečném chování
v nebezpečných životních situacích.
Náš Den bezpečnosti se setkal s velkým ohlasem u dětí, rodičů i ostatní
veřejnosti. Bezpečnost dětí a výchova k udržitelné mobilitě je tak u nás v ZŠ
s RVJ Bronzová další a neméně důležitou prioritou, kterou můžeme dnešním
školním dětem nabídnout.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy.
Projekt je realizován pod záštitou MŠMT.
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