
Dílo bylo vydáno v rámci projektu Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj (E-DUR), CZ.1.07/1.1.00/14.0005

Tento projekt je fi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci tohoto projektu podpořeného Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost vytváří Sluňákov – centrum 

ekologických aktivit města Olomouce tři ucelené metodické sady (publikace s doprovodnými metodickými pomůcka-

mi) obsahově určené pro všechny věkové kategorie žáků ZŠ a SŠ. Vytvořené materiály kladou důraz obvzláště na rozvinutí 

znalostí žáků v oblastech environmentálního, ekonomického a sociálního aspektu udržitelného rozvoje a jsou plně v souladu 

s Metodickými pokyny MŠMT k zajištění EVVO.

Jejich prostřednictvím výrazně podpoříte začleňování průřezového tématu Environmentální výchova do většiny předmětů.

Jak zapojit školu do projektu a získat publikace
1. Na krajských konferencích, dílnách či seminářích nebo u koordinátora sítě M. R. K. E. V. ve Vašem 

kraji získáte základní informace o projektu E-DUR a tam si také můžete převzít metodické 

publikace a pomůcky, které jsou hrazeny z projektu. 

2. Jedinou podmínkou pro bezplatné získání publikace je zaslání mailu o realizaci aktivit se 

žáky na vaší škole (přičemž můžete náměty z metodik využít jak ve vyučovacích hodinách 

zvolených předmětů, tak formou tematického dne či týdne). Asi po třech měsících od převzetí 

publikace a pomůcek budete kontaktováni koordinátory projektu a vyzváni k zaslání mailu, 

ve kterém doložíte zapojení školy.

S kým konzultovat případné dotazy 
1. Koordinátoři EV (sítě M. R. K. E. V.) na střediscích ve vašem kraji

2.  Koordinátoři projektu E-DUR, Sluňákov – centrum ekologických aktivit

 Mgr. Zdenka Štefanidesová, zdenka.stefanidesova@slunakov.cz, +420 585 388 206

 Bc. Jana Malinová, edur@slunakov.cz, +420 585 388 206

3. Podrobnosti a další důležité kontakty najdete na webových stránkách projektu 

 www.slunakov.cz/e-dur/ 

ZELENÝ OSTROV
(pro základní školy)

Kapitoly metodiky:

1.  Sopečný ostrov
2.  Kameny a půda
3.  Pavouček
4.  Semínka
5.  Zvířata
6.  Rostliny
7.  Lidé
8.  Budoucnost ostrova

Metodika Zelený ostrov je členěna do osmi částí, které symbolizují fáze postupného návratu života na ostrov Krakatau. Na počátku příběhu je 

výbuch sopky a na konci je hledání odpovědi na otázku, jaká bude budoucnost ostrova. Ostrov je symbolem naší planety Země, která je jediným 

známým “ostrovem života” ve vesmíru.

ZLATÁ NIT
(pro základní školy)

Kapitoly metodiky:

1.  Slunce – naše inspirace
2.  Slunce – naše hvězda
3.  Slunce – náš malíř
4.  Slunce – náš hodinář
5.  Slunce – naše počasí
6.  Slunce – naše obživa
7.  Slunce – naše energie
8.  Slunce – náš přítel

Metodický materiál Zlatá nit je určen k environmentální výchově  dětí ve věku 9–13 let. Je motivovaný tematikou Slunce a poukazuje na souvislosti 

spojené s touto hvězdou. Projekt se snaží přivést děti k žasnutí nad krásou přírody a provázanosti veškerého dění na Zemi ovlivněného Sluncem.

UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ
(metodická sada

pro základní školy 

a střední školy)

1.  Metodika

2.  Kniha – Letem 

  pestrobarevným světem

3.  Putovní výstava

Metodická sada Udržitelný rozvoj je určena žákům nejvyšších ročníků základní školy a žákům středních škol. Nabízí nejaktuálnější témata, která 

mladí lidé v tomto věku řeší a zároveň jsou spojena s otázkami udržitelného rozvoje. Tento materiál je obohacen o knihu motivačních fotografi í 

a textů z cest Pavla Nováčka a o putovní výstavu na téma udržitelný rozvoj.

Projekt CZ.1.07/1.1.00/14.0005 je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR formou Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Nositelem projektu je Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce a partnery projektu jsou Univerzita Palackého v Olomouci a Pavučina – 

sdružení středisek ekologické výchovy.

Pracovní tým Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouce 

v Horce nad Moravou, který se podílí na tvorbě metodických materiálů.
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