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Školní environmentálně-vzdělávací projekt „Adaptace sídel na změnu klimatu“
pozitivně ovlivnil v žácích základních a středních škol v Dobrušce, Hradci Králové a
Žďáru nad Sázavou zejména vztah k místu, kde žijí.
Komplexní evaluace projektu, který probíhal ve školním roce 2015/2016, ukázala, že žáci si
zejména více uvědomili důležitost místa, ve kterém žijí, pro jejich život a také si více
uvědomili jeho zajímavost. Dalším poznatkem z evaluace, kterou zajistila externí společnost
Spora, z. s., je, že pokud by mohli žáci poradit, jaká opatření ve městě zavést, nejčastěji se
objevují odpovědi vztahující se k městské zeleni, dále opatření vztahující se k vodě,
energetickým opatřením a dopravě. Žáci také kladou důraz na čistotu ve městě.
Poznatky z projektu přišli žákům využitelné např. v případě mimořádných situací (např.
povodně), při stavbě domu nebo zařizování domácnosti (v budoucnu), při přípravě různých
referátů na témata týkající se projektu, pokud se jich někdo zeptá na otázku související
s tématy projektu a při praktickém chodu domácnosti (třídění odpadů, šetření energiemi).
Projektu se zúčastnilo 8 základních škol a 1 gymnázium v celkovém počtu 16 tříd, tj. 314
žáků. Žáci spolu se svými pedagogy měli za úkol prozkoumat svá města a na základě svého
badatelského výzkumu navrhnout konkrétní místní adaptační opatření, aby se města lépe
připravila na dopady častějšího výskytu extrémních klimatických jevů. Takovými jevy jsou
například přívalové deště, ledovky, extrémní mrazy, extrémní sucha, nebo naopak povodně.
Projekt sestával ze sedmi tematicky zaměřených badatelských aktivit. V závěru každé aktivity
žáci na mapu města vynesli adaptační opatření. Součástí projektu byla také tematicky
zaměřená exkurze, věnovaná koloběhu organické hmoty, a simulační hra, v jejímž rámci žáci
otestovali funkčnost již zaznamenaných adaptačních opatření. Projekt byl zakončen
prezentací navržených opatření před zastupiteli a odbornými pracovníky každé obce. Odborná
komise vyhodnotila nejlepší návrhy pro město. Vítězné třídy navštívily vědecké centrum
IQLANDIA.
Žákovské návrhy adaptačních opatření jsou součástí případových studií a budou sloužit jako
podklad pro tvorbu místních adaptačních strategií. Informace o projektu a veškeré výukové
materiály jsou k dispozici na projektovém webu www.adaptacesidel.cz/doskol.
Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Odměny do soutěže
věnovala IQLANDIA, o. p. s.
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