ŢÁKOVSKÁ EKOLOGICKÁ KONFERENCE POD ZÁŠTITOU ČESKÉ KOMISE UNESCO

V pátek 5. prosince 2008 bylo v konferenčním sále MŠMT ţivo. Zaplnil se ţáky a pedagogy ze základních škol a niţších ročníků
víceletých gymnázií z celé České republiky, kteří se zde sešli na 3. celostátní ţákovské ekologické konferenci a prezentovali výsledky
školních ekologických projektů nebo individuálních prací zaměřených na problematiku ţivotního prostředí. Mezi 11 školami z celé ČR byli
i ţáci Jakub Chylík, Michaela Stádníková a Michaela Pelcová, kteří vzorně reprezentovali naši Základní školu Generála Janouška 1006 i
Městskou část Prahu 14. Z praţských škol byla naše škola zastoupena jako jediná .
Na konferenci bylo představeno celkem 16 projektů a prací, věnovaných otázkám ţivotního prostředí - např. hydrologickým
průzkumům, dopravě a jejímu vlivu na ŢP, alternativním zdrojům energie, sledování biodiverzity a její ochraně, problematice nakládání
s odpady a dalším problémům ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje. Naši ţáci - Michaela Stádníková a Michaela Pelcová
s projektem Historie vodovodu a Jakub Chylík s projektem „Energie vody“ v celostátní konkurenci obstáli se ctí. Práce ţáků vyslechla a
vysoce ohodnotila celá řada významných hostů např. předsedkyně České komise UNESCO prof. Helena Illnerová, generální tajemník České
komise UNESCO Ing. Pavel Škoda, náměstkyně ministra Ţivotního prostředí Ing. Rút Bízková. Na konferenci byli přítomni i zástupci
vysokých škol, a to doc. RNDr. Boris Rychnovský z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a prof.Ing.V.Kalina z Fakulty
lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.
Gestorem a pořadatelem jiţ 3.ročníku Ţákovské ekologické konference byl Klub ekologické výchovy (KEV), a proto také jejího zahájení a
vedení dopolední části se ujala RNDr.PhDr. Danuše Kvasničková, čestná předsedkyně KEV. Odpoledne ji vystřídala doc.RNDr.PaedDr.Milada
Švecová, předsedkyně KEV. Celá akce se mohla uskutečnit, stejně jako v předchozích letech, díky sponzorům, a to Lesům ČR a Shellu,
a.s.
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Příprava na vystoupení …

M.Stádníková a M. Pelcová při prezentaci svého projektu
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