
DUBEN 
Téma: Planeta Země a její globální problémy 

Les ve škole – škola v lese 
• 13. 4. Exkurze do obory ve Mstišově /2. A, 3. A, 4. A, 4. B/  

• Jaro v lese – zájemci o exkurzi s lesníky nahlaste se! 

• Do 28. 4. odevzdat podklady /cíl, popis a foto jednotlivých aktivit/ k sepsání 
závěrečné zprávy. 

Recyklohraní 
• Sbírejte vybité baterie a stará elektrozařízení – informujte rodiče. 

• Zapojili jsme se do projektu Sbírej – toner www.sbirej-toner.cz  

• Aktuální úkoly – Cesta odpadu odevzdat do 9. 4. 
Sedm barev duhy 

             Téma na duben: Oranžová barva – co trápí svět  

             Cíl: Motivovat žáky k zájmu o problematiku stavu a vývoje dnešního světa. Vést   

                   žáky k poznání, že události, činy a rozhodnutí na jednom místě Země mohou   

                   vyvolat mnohonásobnou reakci – bezprostředně nebo ve vzdálené budoucnosti   

                   v jiných částech světa. Motivovat žáky ke změně postojů, chování a jednání. 

 

NÁZEV AKTIVITY ZAŘAZENÍ DO 
PŘEDMĚTU 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČÍSLA STRAN V 
METODICE 

Globální problémy Z ENV str. 103 - 104 

Hra BEO Z ENV Kabinet Ev 

Počasí nebo klima? Z ENV str. 107 

Skleníkový efekt Z ENV str. 109 

Předpokládané 
změny klimatu 

Z ENV str. 109 - 110 

Co mohu udělat? Ov, ČaS ENV, VDO str. 110 - 111 

Den bez aut  ENV str. 114 - 115 

Semafor pro Zemi Vv ENV str. 116 

Dopravní výchova Tv, ČaS, Čj ENV str. 115 

 
o Výtvarná soutěž ke Dni Země – vytvořte se žáky výtvarné práce na téma:  

MOJE PLANETA ZEMĚ – TAKOVÁ SE MI LÍBÍ, NA TAKOVÉ CHCI ŽÍT 
- Pro 1. a 2. stupeň ZŠP a třídy ZŠS 
- Skupinové práce nebo práce jednotlivců 
- Formát a forma zpracování dle vašeho uvážení 
- Práce budou vystaveny ve vestibulu školy 
- Odevzdat do 21. 4. do 3. A 

o 22. 4. Den Země – výstava soutěžních výtvarných prací – hlasování žáků a rodičů 
školy 

o Tradice školy: Rej čarodějnic 
o Projekt: Ovoce do škol /pro 1. stupeň ZŠP a ZŠS/ 

- Téma na duben: Povídání o zdravé a nezdravé výživě  
- Materiály a pracovní listy k dispozici ve 3. A 
- Jednotlivé aktivity vyfoťte a napište stručný obsah – průběžně odevzdávejte p. uč. 

Hofferové. 


