" Environmentální infrastruktura na území města České Budějovice,
Magistrát města ,odbor ochrany životního prostředí "
I. TERMINÁL
dlouhodobým programem TERMINÁL ve spolupráci s Centrem ekologické a globální
výchovy Cassiopeou zajišťuje Magistrát města školní i mimoškolní ekologickou výchovu
s vytvořením výukových programů s ekologickou tématikou.
Místo realizace je v okrese České Budějovice. Zdůvodnění a cíle projektu Terminál:
Působení na děti v předškolním věku, žáky základních škol, studenty středních škola a
pedagogické pracovníky vidíme jako velmi cennou devizu výchovy, která se zúročí v šetrném
přístupu a celkovém smýšlení budoucí generace v ochraně životního prostředí. Náš projekt
řeší komplementárně problematiku environmentální výchovy.
Cílem projektu je nabídnout širokou škálu výukových programů s environmentální tématikou
pro:
- mateřské školy
- základní školy
- pro střední školy
- pro handicapované děti: Speciální škola pro sluchově postižené, Arpida
Prohlubovat výchovu k trvale udržitelnému způsobu života a organizovat volnočasové
aktivity pro děti a rodiče z města s kladným dopadem pro ochranu životního prostředí
 pro mateřské školy jsou připraveny tyto programy :
 filcování ovčí vlny
 o žížalce Jůlince
 o životě včelky Máji
 vyprávění staré jabloně
 poznáváme lesní zvířátka
 výroba recyklovaného papíru
 motýlí kouzla
 doma u mravenečků
 stateček
 uklízíme svět
 stromeček, stromeček, strom
 cestování vodní kapky
 jaro u rybníka
 podzim u rybníka
 u nás na zahrádce
 ptáci a jejich svět
 pro první a druhý stupeň základní školy : délkou přizpůsobeno věku žáků
blok aktivit pro žáky 1.-2. Třídy - programy 60-ti minutové
blok aktivit pro žáky 3.-9. Třídy - programy 120-ti minutové :
 procházka vidovským lesem
 Vrbenské rybníky
 tajemství času
 řeka čaruje
 filcování ovčí vlny
 výroba recyklovaného papíru
 ptáci a jejich svět
 odpady
 Ve Stromovce o stromech















O lese
Cesty jídla
Jaké bude počasí ?
Od Adventu do Vánoc
Podzim u rybníka
U nás na zahrádce
Ve Stromovce o stromech
Zachraňte jezero
Souboj s pouští
Půda
jak se oblékali?
vytvořte si krajinu
Fish Banks

V těchto programech je důležitá aktivní činnost dětí, používání pracovních listů a netradičních
výukových pomůcek.
 pro střední školy :
Na rozdíl od základních škol, jsou tyto programy zaměřeny více odborně
 půda
 jak se oblékali?
 ptáci
 vytvořte si krajinu
 zachraňte jezero
 řeka čaruje
 výroba recyklovaného papíru
 Fish Banks
 Odpady
 procházka vidovským lesem
 cesty jídla
 jaké bude počasí ?
 Vrbenské rybníky
 tajemství času
 pro handicapované děti:
mohou s menšími úpravami probíhat stejné programy
Terminál znamená dále
 projekt separace komunálního odpadu
 realizace projektu "Zapojení občanů do zefektivnění způsobu separace komunálního
odpadu na území města České Budějovice" -podpoření separace komunálního odpadu v
domácnostech ( od vzniku, skládkování/spalování, separace atd.) v programech
 Uklízíme svět
 Odpady
dále
 projekt M.R.K.E.V.
 soutěž na téma " Daruj Zemi dárek ", kdy žáci zhotovují výrobky z odpadových materiálů
a výherci pak získají víkendový pobyt v Pořešíně s programem her a soutěží
dále
 zapůjčování výukových pomůcek
pro školy a skupinovou práci dětí na jeden měsíc sady těchto pomůcek :

 krabice jehličí
 krabice vody
 krabice ptáků zpěváků
 pytel plný blech - rostliny lidských obydlí
 pytel plný blech - živočichové lidských obydlí
Hodnota každé z těchto pomůcek přesahuje 10 000 korun a byly by pro školy nedostupné
Do oblasti Terminálu patří také vzdělávání a příprava pedagogických pracovníků ve
formě seminářů :
- Ekosystém rybníka
- Hrajeme si s dětmi v zahradě
- Exkurze do Zoo Ohrada u Hluboké nad Vltavou
- Spolupráce škol se středisky ekologické výchovy v Jihočeském kraji
- Spolupráce s Jihočeskou univerzitou
V rámci terminálu jsou zavedeny zájmové kroužky
 Turisticko přírodovědný kroužek Stopaři
 Pravidelná setkání mládeže - oddíl Starci
 Dětské tábory a jiné pobytové akce - letní tábor Stopaři
 Zábavně pracovně vzdělávací tábor " O lesích a lidech "
 Akce pro veřejnost Zahradní slavnost ke dni Země na MŠ Františka Ondříčka, Den Země,
Den pro děti, Zálesácká stezka, Na Den dětí - děti sobě, Plumlovský dýchánek, Hrátky se
zvířátky, den bez aut, Pohádkový dárek .
II. Robinson
z OOŽP příspěvkujeme články
se uskuteční vydáváním časopisu Robinson - nejméně šest čísel ročně, které jsou využity při
ekologické výchově na základních a mateřských školách. Několik let vydáváme sérii stolních
kalendářů s malbami dětí, každoročně vždy z jedné ze základních škol České Budějovice:
tématicky zaměřeno na život ve městě a životního prostředí, ve kterém žijeme.
-zasílání novin pro udržitelný život Robinson - je rozšířeno o vybrané instituce po celém
Jihočeském kraji
- pro malé i velké čtenáře vydáváme Vodnické pohádky od rybníka Černiše
III .
Dětské zastupitelstvo vzniklo ( vedeme za OOŽP)
delegováním dětských zástupců jednotlivých základních škol v roce 1998.
Cílem bylo a je zapojit děti do řešení problematiky ochrany životního prostředí a pochopení
principů řízení města. Vznikají nové informační kanály mezi mladou generací a dospělými.
V minulých letech se dětský primátor zapojil do programu Participace v Praze podporovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém jde o podporu účasti mladých na
veřejných věcech a hájení dětských práv v ČR .
IV. ETM + EDBA
Dětští zastupitelé pomáhají každoročně organizovat s odborem ochrany životního prostředí
akci celoevropského charakteru Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
( organizujeme sami OOŽP) s trvalými opatřeními ke zlepšení mobility občanů po městě.
Kladný výsledek přináší provázanost spolupráce se školami, Městskou policií a Policií ČR.

V.
Grantová výchova :
Poskytujeme finanční prostředky na ekologickou výchovu k projektům, které vedou občany
od útlého věku k zodpovědnosti za stav svého životního prostředí. Nyní si vzala rozhodující
slovo k přidělování grantů Komise RM pro životní prostředí
VI. Na kolo jen s přilbou ( organizujeme sami)
Statutární město od roku2005, třetím rokem organizuje kampaň k prevenci úrazů hlavy na
kole „Na kolo s přilbou“. Mezi tyto úrazy, především u malých dětí, patří otřesy mozku ,
poranění měkkých částí obličeje a poměrně často i zlomeniny lebky o nitrolební krvácení.
K tomu, aby kampaň ovlivnila celou populaci dětí do 15- ti let ve městě naráz,
navázali jsme spolupráci se základními školami a některými mateřskými školkami, osvěta
nyní probíhá v hodinách výtvarné výchovy.
Aby kampaň vyvolala tu správnou pozornost je nejdůležitějším momentem odměna.
Děti na kolech s přilbou odměňujeme v ulicích města, zastavujeme je společně s Městskou
policií a dostávají drobné dárky souvisejícími s provozem kola za to, že nosí přilbu a chrání
svůj život, chovají se zodpovědně. Kromě drobných dárků jsme rozdali již tři jízdní kola !
VII.
Dále spolupracujeme
- s Besipem, panem Mgr. Špalem, na každoroční Dopravní soutěži mladých cyklistů,
- s Česko-anglickým gymnáziem ( projekty :ozón, kyselé deště, Lišejníky, Živá voda pro
obec, Dobrovodský potok mapují, Zasaď strom…)
- s gymnáziem Jírovcova – prof.Ichová : Voda ve městě
Kompostování
VIII.
Ekofilm - podpořen - v roce 2005, 2006, 2007, 2008

