
Užitečné odkazy 

 

Společnosti zabývající se ekologií v Olomouci a okolí  

 

 Sluňákov – semináře pro žáky i učitele, možnost výpůjčky didaktických pomůcek, 
viz: http://www.slunakov.cz/pujcovna-pomucek-a-knihovna/. 
 

 Ekologické středisko Atlas a Bios Přerov - nabízejí kroužky, kurzy, soutěže  
a výukové programy (Mechorosty, Lišejníky, Naši motýli, Brouci, aj.), možnost 
kontaktu se zvířaty v chovech a přírodě, soutěž Naší přírodou, biologické olympiády, 
pocitová stezka, eko-poradna, pet-poradna. Vše viz: http://www.svcatlas-
bios.cz/index.php. 
 

 Český svaz ochránců přírody nabízí 50 ekol. výchov. programů, včetně programů 
pro družiny. Realizace projektů (např. Poznáváme přírodu za humny - vycházka 
spojená s prací s GPS, hledačky, ale i aktivity pro rodiče s dětmi, Příroda pro všechny - 
výukový program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Za pohybem do 
přírody, Záchrana studánek, Pomáháme přírodě v každém věku, Škola pro udržitelný 
život - seminář pro učitele. Pořádají také soutěže - Zlatý list. Více viz www.iris.cz.  
 

 Lipka Brno - pobytové programy, semináře pro učitele (např.: Práce s přírodními 
materiály, studium pro koordinátory EVVO. Lipka má několik poboček, z nichž každá 
nabízí něco zajímavého. Namátkou: Rozmarýnek - výjezdové výukové 
programy. Domašov nad Bystřicí – školy v přírodě. Více viz: http://www.lipka.cz/. 
 

 SVČ Doris Šumperk - denní programy, výjezdové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ, nebo 
pobyty ve Švagrově - ekostezka, terénní programy.  
 

 Ornis Přerov - Muzeum Komenského (Bezručova ulice, Přerov) - ekoporadna, 
záchranná stanice pro zvířata, knihovna, výstavy Vánoce na zámku, Poklady z 
hanácké půdy, spolupráce s hradem Helfštýn - animační sešit Den s Karlem IV. 
využitelný při prohlídce, výstava Mikrokosmos, výjezdové programy pro školy: Ejhle 
žába (s živými žábami), Stromy, Ptáci zemědělské krajiny, projekt Jaro ožívá, soutěž 
Malý zahrádkář, výtvarná soutěž: Zelenina plná vitamínů, více 
viz: http://www.ornis.cz/pro-skoly/dalsi-nabidka-akci. 
 

 DDM Zábřeh - ekologické programy, v nabídce i dílna na výrobu čokolády, dále 
pořádají Den Země aj. Viz: http://www.zssvzabreh.cz/ddmkrasohled/. 
 

 Slezské gymnázium v Opavě - Projekt Emise v Moravskoslezském kraji. 
 

 Klub ekologické výchovy - www.kev.ecn.cz - další vzdělávání koord. EVVO. 
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Webové stránky věnující se EVVO  
 

 http://detem.mzp.cz/ - web o životním prostředí pro děti. 

 http://www.enviros.cz/ - společnost zabývající se poradenstvím v oblasti energetiky 
a životního prostředí. 

 http://www.iuses.eu/materiali/cz/MATERIALY_PRO_UCITELE/Prirucka_pro_pedag
ogy.pdf - příručka pro učitele o ekologických problémech a jak o nich učit 

 http://globe.terezanet.cz/ - mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje  
u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti a trénuje vědecké 
postupy práce.  

 http://www.enoprogramme.org/ - ENO (ENvironmental Online je projekt zapojující 
školy na celém světě do problematiky životního prostředí. Je věnován tématům 
sociální, přírodní a kulturní prostředí a udržitelný způsob života. Žáci své poznatky  
a zkušenosti shromažďují a sdílejí na internetu. 

 http://www.cleanuptheworld.org/en/ - Clean Up the World – mezinárodní 
environmentální program inspirující k péči o životní prostředí. V rámci projektu jsou 
pořádány úklidy, recyklační akce, vzdělávací a ochranářské projekty, soutěže  
a výstavy. V ČR je projekt koordinován Českým svazem ochránců přírody, 
viz: http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1004&m2_id=1142&m_id_o
ld=1145. 

 http://www.carbondetectiveseurope.org/Country.aspx?CountryID=10 – Projekt 
vytvořený v rámci programu Evrospké komise Intelligent Energy Europe. Cílem je 
propojit školy a žáky v Evropě, aby pomohli zpomalit klimatické změny a inspirovat 
mladé lidi, aby podnikli praktické kroky k šetření energií a snížení emisí oxidu 
uhličitého ve škole. Stránky jsou dostupné i v češtině. 

 http://na.unep.net/atlas/ - Atlas of our changing environment (projekt UNEP – 
program životního prostředí OSN). Společně s internetovou 
platformou earth.google.com. Na porovnání satelitních snímků různého stáří 100 tzv. 
hotspots na naší planetě monitoruje změny v rozvoji populace a infrastruktury dané 
oblasti a prezentuje jeho případné dopady na krajinu a životní prostředí. 

 http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/ - Multimediální ročenka životního prostředí – 
ekologická výchova pro ZŠ a SŠ, výuková pomůcka pro pochopení vztahů v životním 
prostředí pro žáky a učitele základních i středních škol. 

 http://www.lesnipedagogika.cz/cz/pro-deti/ukaz-co-umis - Lesníkův učeň  
a Lesnický semafor - online didaktické hry pro děti. 

 http://www.recyklohrani.cz/cs/ - stránky projektu na třídění odpadů. 

 http://www.tonda-obal.cz/ - didaktické hry k třídění odpadů. 

 http://www.hraozemi.cz/ - didaktická hra o životním prostředí. 

 http://www.lesycr.cz/osveta/lesni-pedagogika/Stranky/jak-se-zucastnit-aktivit-
LP.aspx - objednávka aktivit lesních pedagogů, kteří vytvoří a přizpůsobí herní 
výukový program dětem na míru dle vašich požadavků. 

 http://www.corda.cz/Pro%20Pepu/na%20web%20pro%20rychlonozku/priroda_k
olem_nas_web.pdf - příručka o přírodě a ekologickém chování. 
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 http://brdo.brontosaurus.cz/mrp/ - výtvarné soutěže s Eko zaměřením. 

 http://www.skolaprozivot.cz/ - projekt škol pro udržitelný život. 

 http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Zklidnujeme-
dopravu/Na-zelenou - bezpečná cesta do školy, dopravní výchova, přednáška  
pro žáky. 

 http://www.krajinazaskolou.cz/theProjectInDetail/index.asp - projekt pro školy. 

 http://www.ekoskola.cz/ - vzdělávací program pro žáky. 

 http://www.ekovychova.cz/?s=5&r=32 - odkazy na ekologické hry online. 

 http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=odpady&site=home_moduly - hry  
na internetu s tématem odpady. 

 http://www.jihocesketrideni.cz/namety_na_hry - náměty na školní didaktické hry 
v PDF. 

 http://kr-vysocina.cz/interaktivni-hry-s-environmentalni-tematikou/ds-302177 - 
interaktivní hry s environmentální tematikou. 

 http://www.stredoceska-kampan.cz/skoly-hry/skcdc109mapastr.html - hry  
a soutěže s tématem třídění odpadů – odkazy. 

 http://www.ecn.cz/ENV/VYCHOVA/sbornik/sbornik.htm - hry a výchova k trvale 
udržitelnému rozvoji. 

 http://www.ekokurs.cz/isev/hryframe/hry.htm - hry k environmentální výchově 
pro malé i velké. 

 http://www.net-university.cz/school-event-2016/ - moderní škola a současné 
trendy.  
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