
5. Program  EVVO pro  školní rok 2022/2023 

Hlavní cíl:  Pokračování ve vzdělávání v oblasti EVVO, další naplňování dlouhodobého plánu; 

pokračování v ekologizaci provozu školy; stálé zvyšování povědomí dětí, pracovníků školy i 

veřejnosti o EVVO, navázání kontaktu se střediskem ekologické výchovy,uskutečnit přednášku pro 

pedagogické pracovníky. 

 

 

Akce probíhající průběžně po celý školní rok  na celé škole 

.sběr baterií 

.sběr víček od pet lahví, 

.sběr PET lahví, 

.sběr elektrospotřebičů, 

.sběr použitých tonerů 

.zapojení do akce „Ovoce do škol“, 

.zapojení do akce „Mléko do škol“, 

.používání automatu na mléčné výrobky v přízemí školy, 

.vycházky do přírody i do města, 

.exkurze, 

.výzdoba školy, 

.šetření energiemi, 

.péče o květinovou výzdobu školy, 

.péče o estetický vzhled školního prostředí, 

.aktualizace nástěnky a obrazového materiálu s tématikou EVVO.  

 

Celoroční projekty – jednotlivé třídy 

.Kalendárium- celoroční projekt 6. ročníků – Mgr. Hrstková 

    -  žáci si připravují připomenutí státních svátků, významných dní,   výročí a lidových tradic. 

Během celého roku sbírají materiály, informace, svědectví pamětníků a podobně   Vždy v předvečer 

události představí svůj program. Pokud naleznou fotografie a podobné materiály, tak je vystaví ve  

třídě.  

.Můj dům – celoroční projekt 6. třída- Mgr. Hrstková 

- žáci mají za úkol zjistit co nejvíce informací o svém domě, prostředí, ve kterém se dům nachází, a  

lidech, kteří v domě bydleli a  bydlí. 

• Paměť národa (beseda s pamětníkem)  – celoroční projekt – Pavel Cajtaml 



 

• Celoroční průběžné projekty pod vedením pí učitelky Vašátkové: 

Fyzika 6.tř.: 

- ekologická likvidace elektrických článků a baterií 

- ekologická likvidace elektrických spotřebičů 

Pč 6. tř.: 

- nauka o dřevě 

- šetření našich lesů 

*výroba dřevařských deskových výrobků 

* sběr starého papíru 

- práce s plasty 

- třídění odpadu 

- likvidace a recyklace 

- práce s kovy 

- sběr kovového odpadu  

PRV 7.tř.: 

-  třídění odpadu – vliv na životní prostředí 

-  biologický odpad – kompostování 

-  vytváření aktivního postoje k ochraně životního prostředí 

Další akce: 

• Referát o památce ve své obci (ORV). - téma přírodní památka v okolí bydliště. - 7.A – 

Roland Absolon 

Mgr. Urieová- celoroční akce 

• Krmení labutí 

• práce s přírodninami a recykláty  

• přinášení krmení do krmelců a zásypů 

 

 

 

  



Jednotlivé školní akce podle měsíců- všechny plánované akce a projekty mohou 

být ovlivněny epidemií viru COVID – 19 – proto není možné nyní předvídat, zda se je podaří 

uskutečnit 

 

měsíc akce odpovídá 

září - vyhotovení ročního plánu EVVO ve spolupráci   

s ostatními pracovníky školy 

 

- práce na školní zahradě- podzimní práce 

 

- Zdravá strava -projekt na téma správné složení 

stravy a potřebnost vyváženého stravování pro 

zdravý růst a vývoj organismu 

 

Napříč školou na téma: Pozdrav z prázdnin 

 

- péče o květiny po letních prázdninách 

 Mgr. Tourková 

 

 

učitelé PČ 

 

- všichni učitelé 

 

 

 

Mgr. Tourková 

 

třídní učitelé, učitelé PČ 

říjen -  sběr kaštanů a suchého pečiva pro lesní zvěř 

 

 

 

 

 

- Halloween a Dušičky 

 

- úklid listí na zahradě, úprava pozemku před  

  zimou 

 

- podzim v přírodě – rostliny a živočichové; v lese, 

na poli a v zahradě, u vody. 

 

- Den stromů 

Mgr. Menčlová,  

Benedová 

Mgr. Tourková 

Mgr. Šromová 

Mgr. Urieová 

 

učitelé 1. stupně 

 

učitelé PČ - 2. stupeň 

 

 

učitelé VV, 

  

 

učitelé dle svého zájmu 

listopad - Sběr starého papíru 

 

 

- tvorba výrobků pro Vánoční trhy 

 

- Vánoční trhy  

 

- kontrola ptačích krmítek před zimou 

Mgr. Orlová 

Mgr. Caitaml 

 

zájemci z řad učitelů 

 

zájemci z řad učitelů 

 

zájemci z řad učitelů 

prosinec - Mikulášská nadílka pro pejsky a kočičky z 

útulku Felisicat  Žim 

 

 

 

- Česko zpívá koledy 

 

 

Mgr. Menčlová, 

Benedová 

Mgr. Šromová 

Mgr. Urieová¨¨ 

 

Mgr. Šromová 

Mgr. Urieová¨ 

Mgr. Morávek, 



 

 

- antikvariát 

 

 

- Vánoční besídky 

 

- péče o ptačí krmítka 

Mgr.Tourková 

 

Pavková DiS. 

 

 

všichni vyučující 

 

zájemci z řad učitelů 

leden - péče o ptačí krmítka 

 

- Lyžařský výcvik 

 

 

- zelenina a ovoce pro zvířata ve volné přírodě 

 

- péče o ptačí krmítka 

zájemci z řad učitelů 

 

Mgr. Absolon 

Mgr. Ivančo 

 

- zájemci z řad učitelů, 

školní družina 

- zájemci z řad učitelů 

únor - dřeviny v zimě  

 

- vycházka do zimní přírody 

 

-  péče o ptačí krmítka 

 

- zelenina a ovoce pro zvířata ve volné přírodě 

 

 

- péče o ptačí krmítka 

učitelé Př, P 

 

učitelé 1. stupně 

 

zájemci z řad učitelů 

 

zájemci z řad učitelů, 

školní družina 

 

zájemci z řad učitelů 

březen - úklid na školní zahradě po zimě- sběr větví, úklid 

 

- Zdravá pětka – 1. stupeň 

 

.- výsadba plodin, které je potřeba předpěstovat 

 

-  péče o ptačí krmítka 

učitelé PČ 

 

Mgr. Menčlová 

 

učitelé PČ 

 

zájemci z řad učitelů 

duben - příprava na Velikonoční jarmark 

 

- projekt Velikonoce 

 

- 24.4. Den Země  

 

 

 - Evropské dny 

 

 

 

- Strom života 

 

 

 

 

- Čarodějnice 

zájemci z řad učitelů 

 

učitelé 1. stupně 

 

Mgr. Tourková 

Mgr.Urieová 

 

Šenkýř, 

Bc. Tatíčková 

Mgr. Svobodová 

 

Mgr. Přikrylová, 

 Mgr. Kosová 

Mgr. Valinská 

Mgr. Smržová 

 

Mgr. Brožová 



 

- vysazování semen na pozemek 

 

- péče o pokojové rostliny 

 

učitelé PČ 

 

třídní učitelé, učitelé PČ 

květen  - Školní akademie 

 

 

 

- sběr starého papíru 

 

 

- antikvariát 

 

- péče o vysázené rostliny na pozemku - zalévání, 

pletí 

 

- péče o pokojové rostliny 

Mgr. Valinská,  

Mgr. Smržová,  

Mgr. Kosová 

 

Mgr. Orlová 

Mgr. Caitaml 

 

Pavková DiS. 

 

učitelé PČ 

 

 

třídní učitelé, učitelé PČ 

červen - vlastivědné a přírodovědné výlety tříd – různá 

témata 

 

- sběr vypěstovaných plodin, ošetření pozemku 

 

: Branný závod  

 

- Pohádkový les 

 

- příprava pokojových květin na léto 

třídní učitelé 

 

 

učitelé PČ 

 

Mgr. Ivančo 

 

Mgr. Urieová 

 

všichni učitelé 

 

 


