
LISTOPAD 
Téma: Podzim ve škole – zlepšujeme školní prostředí 
 

Les ve škole – škola v lese 
• Celoroční projekt – www.terezanet.cz  

• 10. 11. seminář v Praze 

• Podzimní výstavka ve vestibulu školy – výrobky z přírodnin – odevzdejte do 
19. 11. do 3. A 

• Pojmenujte stromy na školní zahradě 

• Pozorování stromů v přírodě – vycházka do lesa 

• Krabice jehličí – lesní patra, části stromů, listnaté a jehličnaté stromy, listy 
stromů 

 
Recyklohraní 

• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

• Aktuální úkol pro 2. stupeň: Mapa – skupinový, detektivně zeměpisný úkol 
! Odevzdejte do 17. 11. do 3. A! /ve sborovně bližší popis úkolu/ 
 

Sedm barev duhy 
             Téma na listopad: Indigová barva – škola, místo k životu 

            Cíl: Společně se zamyslet nad prostředím školy. Zjistit, jaký je stav v nakládání      

                     s odpady, šetření energií a vodou, jak pečujeme o prostředí uvnitř školy i její   

                     okolí. Vybrat se žáky oblast, kterou bychom mohli zlepšit. 

  

NÁZEV AKTIVITY ZAŘAZENÍ DO 
PŘEDMĚTU 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČÍSLA STRAN  
V METODICE 

Budova školy – 
rentgenová kresba 

Vv ENV str. 36 

Nový spolužák – 
postava z odpadků 

Vv, Pč ENV str. 36 

Početní hrátky M ENV str. 38 

Nápisy na zádech Tv ENV str. 39 

Rychle ukliď Tv ENV str. 39 

Školní kompost Pč ENV str. 47 - 48 

Hřbitov odpadků Pč ENV str. 49 - 50 

Venkovní učebna Pč ENV str. 55 

Bližší informace s popisem jednotlivých aktivit najdete na www.specmo.cz 
 

o Práce na pozemku – hrabání listí, realizace projektu zahrady /p. uč. Rak/ 
o Příprava výrobků na vánoční výstavku  
o Školní projekt: Čisté město a jeho okolí – úklid okolí školy a školní zahrady – pro 

třídy, které v říjnu se projektu nezúčastnily. /pytle na odpad ve 3. A/ 
 

Prosím všechny učitele, aby své aktivity v ekologické výchově vždy vyfotografovali a 
s malým popisem odevzdali p. uč. Hofferové.  
Nový fotoaparát si můžete zapůjčit ve třídě 3. A. 


