EVVO aktivity i pro domov mládeže
Projekt vychází především z programu EVVO domova mládeže a školy, Minimálního
preventivního programu i z Programu podpory zdraví ve vlastní škole. Navazuje na úspěšné
aktivity z minulých let (exkurze do Botanicu, návštěva ZOO Dvůr Králové nad Labem, Ráj na
Orlici – vše realizováno se zdravotně postiženými dětmi, práce s ekologicky šetrným
materiálem, realizace naučné stezky v zahradě DM atd.). Projekt je zaměřen na rozvoj
ekologických znalostí a dovedností, na podporu ekologického chování a jednání a na
dodržování tradic vzniklých na DM. Projekt je rozdělen do tří částí podle druhu zaměření:
1. Exkurze do elektrárny Dlouhé Stráně (realizace jaro 2012)
2. Podpora ekologického chování (realizace podzim 2011 a jaro 2012)
3. Tradice besídek pokračují (realizace podzim 2012)
Realizované aktivity:
Podpora ekologického chování
 12. října 2011 se konala beseda na téma „Co s odpady“ se členkou Střediska
ekologické výchovy a etiky SEVER Terezou Hejtmánkovou.
 Byla vyhlášena výtvarná soutěž „Odpady nově“, přihlásili se žáci ze tří DM, autoři
vítězných děl byli odměněni zajímavými cenami.
 Návštěvu třídičky odpadů v Předměřicích nad Labem se nám nepodařilo uskutečnit.
Místo toho jsme navštívili sběrný dvůr v Hradci Králové, kde jsme se seznámili se
správným tříděním odpadu a uvědomili jsme si, co všechno lze druhotně znovu
využít.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové

V rámci grantu „Jak na volný čas“ vyhlašujeme ekologickou soutěž na téma:

„ODPADY NOVĚ“
Neboli využití odpadu k výrobě zajímavých věcí.



Vytvoř zajímavý obrázek nebo produkt z odpadového materiálu.



Vyplň přihlašovací formulář.



Přines své dílo do DM Komenského 268 (růžová budova vedle Bona publica)
paní vychovatelce Kmentové.



Porota vybere nejzajímavější a nejoriginálnější výrobky a autory odmění
hodnotnými cenami.



Díla budou od dubna vystavena v prostorách DM (v případě velkého počtu na
veřejném prostranství v HK).

Akce je určena žákům a studentům ubytovaným na DM v Hradci Králové. Uzávěrka
všech výrobků je 15. března 2012.
Akce probíhá za podpory Královéhradeckého kraje

Exkurze ve sběrném dvoře spojená s přednáškou o možnostech recyklace

Vykopávání hřbitova odpadků na zahradě DMH

Tradice besídek pokračují
Stejně jako v letech předešlých si žáci ubytování na domovech mládeže připravili vánoční
pásma a besídky pro děti ve FN, MŠ, speciální škole a seniory z domova důchodců. Každého
z nich obdarovali malým vlastnoručně vyrobeným dárkem. Díky této aktivitě se žáci seznámili
s výrobou svíček z včelího vosku a zpracováním vosku jako takového. Žáci si na vlastní kůži
vyzkoušeli, že obyčejný květináč se dá také využit jako netradiční krmítko, maják, panáček
apod. Děti obdržely také vzorek správného zobání pro ptáčky a informační letáčky.

Osvětová akce „Co pro ptáky do krmítek“ - Informační leták s omalovánkami pro děti z DK FNHK, MŠ
Lentilka a zařízení Prointepo, který obdržely spolu s balíčkem správného zobání.

Exkurze do elektrárny Dlouhé Stráně
Exkurze se uskutečnila 2. 5. 2012. Kromě vnitřní i vnější prohlídky přečerpávací elektrárny
bylo její součástí i poznávání okolí pomocí geocachingu a jízda na minikárách v areálu Kouty
nad Desnou. Na závěr si žáci zopakovali získané poznatky pomocí testu.
Geocaching

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

Výstava fotografií z exkurze

Minikáry v areálu Kouty nad Desnou

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

