
Roční realizační plán EVVO na školní rok 2009/2010 

ZÁŘÍ 
Téma: Začínáme … 
 
Projekty na školní rok 2009/2010 
 

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

• Téma: Les a klimatické změny 
Recyklohraní 

• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

• Sbírejte vybité baterie a rozbité elektrozařízení. Informujte své žáky a rodiče 
letáčky.  

Sedm barev duhy 
• Pro 2. stupeň ZŠP a PrŠ, ale i ostatní třídy – celoroční projekt 

             Téma na září: Seznámení s projektem  
             Cíl: Informovat žáky o projektu, získat je a hlavně motivovat 
 

NÁZEV AKTIVITY ZAŘAZENÍ DO 
PŘEDMĚTU 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČÍSLA STRAN  
V METODICE 

Co je to duha? Čj OSV str. 17 

Udělej si duhu F OSV str. 18 

Co nám duha 
připomíná? 

Čj OSV  str. 20 

Namalujte duhu Vv OSV  
Naše školní duha Pč OSV  

 
Máme to vychytaný – Jak jste na tom Vy? 

• Výstupem projektu je vyplnění dotazníků s tématikou domácí ekologie 
 

o Třídíme odpady ve třídách – papír, plast / www.ekokom.cz , www.tondaobal.cz / 
o Ustanovení Ekohlídky z žáků 
o Sbíráme víčka od PET lahví  
o Rozpis tříd na odnášení papíru a plastů do kontejnerů /  

 
ŘÍJEN 
Téma: Poznejte sami sebe i své spolužáky – pomáháme si 
 

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

• Podzim v lese 
Recyklohraní 

• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

• Aktuální úkoly 



Sedm barev duhy 
             Téma na říjen: Fialová barva – bludištěm vztahů 
             Cíl: Rozvíjet osobnost každého žáka a budovat kvalitní vztahy ve třídě, včetně    
                   vztahů mezi učiteli a žáky. Uvědomit si, že dobré vztahy ve škole a ve třídě jsou        
                   základem všeho, bez vztahů nelze budovat nic dalšího.  
 

NÁZEV AKTIVITY ZAŘAZENÍ DO 
PŘEDMĚTU 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČÍSLA STRAN  
V METODICE 

Krabice mého já Vv, Pč OSV str. 25 - 26 

Růžové brýle  Pč OSV str. 28 - 29 

Postupný koncert Hv  str. 29 

Společný výlet    
Hra na palce Tv OSV Str. 32 

 
o 4. 10.  Světový den zvířat – navštivte Útulek pro opuštěná zvířata v Rudolicích 
o 20. 10. Den stromů 
o Příprava výrobků na podzimní výstavku  
o Práce na pozemku 
o Spolupráce se ZŠ speciální Litvínov: Soutěž pro žáky 6., 7., 8. a 9. tříd 
o Tradice školy: Drakiáda - pouštění draků 
o Školní projekt: Čisté město a jeho okolí – úklid okolí školy a školní zahrady 

 

LISTOPAD 
Téma: Podzim ve škole – zlepšujeme školní prostředí 
 

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

• Podzimní výstavka ve vestibulu školy – výrobky z přírodnin 

• 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 úkoly 
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 – Vv, Pč ENV str. 36 



postava z odpadků 

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 

 
o Práce na pozemku – hrabání listí, realizace projektu zahrady /p. uč. Rak/ 
o Příprava výrobků na vánoční výstavku  

 

PROSINEC 
Téma: Vánoce ve škole – pohoda ve třídě 
 

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

• Zima v lese 
Recyklohraní 

• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

• Aktuální úkoly 
Sedm barev duhy 

• Výzdoba třídy 
              

o Tradice školy: Čertice zdobí stromeček /1. stupeň ZŠP/ 
o Tradice školy: Vánoční výstava ve škole pro žáky, učitele, rodiče, školy a veřejnost 
o Soutěž: Péefka roku /učitelé Informatiky/ 
o Tradice školy: Adventní zpívání pod stromkem 
o Školní projekt: Vánoční pečení 

 

LEDEN 
Téma: Voda, vzduch a živočichové – vše chráníme 
 

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

• Výroba krmítek pro ptáky z kokosu 

• Instalace krmítek na školní zahradě 

• Krmíme ptáčky na zahradě – dejte zrní do krmítek na zahradě 

• Pozorování ptáků v přírodě - vycházky do okolí školy 

• Stopy ptáků a živočichů ve sněhu 

• Kteří ptáci u nás přezimují 

• Ptáci – výtvarné zpracování 
Recyklohraní 

• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

• Aktuální úkoly 
 



Sedm barev duhy 
             Téma na leden: Modrá barva – modrá je dobrá 
            Cíl: Uvědomit si, že voda a vzduch jsou základními podmínkami života na Zemi.    
                     Budovat u žáků takové postoje, které jsou vůči těmto zdrojům opatrnější,    
                     ohleduplnější a šetrnější. 
 

NÁZEV AKTIVITY ZAŘAZENÍ DO 
PŘEDMĚTU 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČÍSLA STRAN  
V METODICE 

Kolik vody 
spotřebujeme vody 
doma? 

Ch, F ENV str. 58 

Od pramene po 
moře 

Vv ENV str. 60 

Hra s louží vody Vv ENV str. 60 

Zkoumání vodních 
živočichů např. na 
Resslu /květen/ 

P, ČaS ENV str. 61 

Vodní příklady M ENV Str. 68 

Balónková Tv ENV Str. 70 

Foukaná  Tv ENV Str. 70 

 
o Krabice vody – koloběh vody, život ve vodě, potravní řetězce,  
       od vajíčka k dospělosti 
o Vodní kufřík – pokusy 

 

ÚNOR 
Téma: Stromy – naši dárci kyslíku 
 

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

• Lesní zvířátka v zimě 
Recyklohraní 

• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

• Aktuální úkoly 
Sedm barev duhy 

             Téma na únor: Zelená barva – zelení kouzelníci 
            Cíl: Přivést žáky k uvědomění si významu rostlin pro život, závislosti člověka  
                     na rostlinách a nekonečného propojení koloběhu života. Jde nám také  
                     o zdůraznění role rostlin při vnímání krásy a významu ochrany „zeleného   
                     království“ naší planety. 
 

NÁZEV AKTIVITY ZAŘAZENÍ DO 
PŘEDMĚTU 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČÍSLA STRAN  
V METODICE 

Strom jako vizitka P, ČaS, Pč ENV str. 75 

Můj strom P, ČaS – vycházka ENV str. 76 



Dvacet minut stromu 
/květen/ 

P, ČaS ENV str. 76 

Píseň Strom Hv ENV str. 77 

Den stromů /20. 10./ Projektový den ENV str. 79 

Duhová paletka 
/červen/ 

Vv ENV str. 81 

Náramek víly Amálky 
/červen/ 

Vv ENV str. 81 

Keltský kalendář Čj ENV Kabinet Ev 

Bylinky do truhlíků Pč ENV str. 83 - 88 

Bylinky na zahradě – 
úprava záhonů 

Pč ENV  

Biopotraviny   ENV str. 89 - 90  

Exkurze na Ekofarmu  ENV str. 90 

Stromy na planetě 
Zemi 

Vv, Pč - soutěž ENV  

Ekologické 
souvislosti 

 ENV str. 90 - 92 

 
o Tradice školy: Masopustní rej 
o Výroba masek 

 

BŘEZEN 
Téma: Slunce – pro nás svítí a hřeje 
 

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

• Jaro v lese 

• Vodní živočichové – vývoj žáby 

• Vycházky do lesa 
Recyklohraní 

• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

• Aktuální úkoly 
Sedm barev duhy 

             Téma na březen: Žlutá barva – obecná škola 
             Cíl: Budovat u žáků pocit spoluodpovědnosti za stav životního prostředí v obci, kde   
                   se škola nachází a zapojit je aktivně do řešení problémů ochrany životního   
                  prostředí na místní úrovni.  
 

NÁZEV AKTIVITY ZAŘAZENÍ DO 
PŘEDMĚTU 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČÍSLA STRAN V 
METODICE 

Kam se slunce rádo 
dívá? 

Ov, ČaS, Z ENV, VDO, MEV str. 95 

Podoby slunce Vv ENV str. 96 

Západ slunce - F ENV str. 96 



červánky 

Paměť kraje  ČaS, D, Z, Ov VDO, OSV str. 98 

Černé skládky ČaS, P, OV ENV, OSV str. 99 

Anketa pro občany a 
rodiče 

ČaS, Ov, Čj ENV, OSV str. 100 - 101 

 
o 22. 3.  Světový den vody 
o Práce ve skleníku a na pozemku 
o Připravujte výrobky na velikonoční výstavku 

 

DUBEN 
Téma: Planeta Země a její globální problémy 
 

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

• Jaro v lese 

• Vycházky do lesa – pozorování probouzející se přírody 
Recyklohraní 

• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

• Aktuální úkoly 
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 Tradice školy: Velikonoční výstava 
o 22. 4. Den Země 
o Tradice školy: Rej čarodějnic 
o práce ve skleníku a na pozemku 



KVĚTEN 

Téma: Děti z jiného světa - nebuďme lhostejní  
 

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

Recyklohraní 
• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

• Aktuální úkoly 
Sedm barev duhy 

             Téma na květen: Červená barva – jsme stejní, jsme jiní 
             Cíl: ukázat dětem propojenost světa, tentokrát v rovině sociální. Učit děti toleranci a  
                   empatii vůči jiným národům, chápat vzájemnou lidskou pomoc jako  
                   samozřejmost. 
 
 

NÁZEV AKTIVITY 
 

ZAŘAZENÍ DO 
PŘEDMĚTU 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČÍSLA STRAN V 
METODICE 

Pavučina  Ov OSV str. 121 

Pohádka dětí z jiných 
zemí 

Čj OSV, VEGS str. 123 - 126 

Humanitární a 
rozvojová pomoc 

Ov, Z VEGS str. 128 - 129 

Nošení vody Tv VEGS str. 129 - 130 

Dětská práce Ov VEGS str. 130 - 134 

  
o Spolupráce se ZŠ speciální Litvínov: Soutěž pro žáky 2. stupně ZŠP  
o Práce na pozemku, údržba kompostu 
o Školní projekt: Čisté město a jeho okolí – úklid okolí školy a školní zahrady 

 
 

ČERVEN 
Téma: Červenou to nekončí 
 

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

Recyklohraní 
• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

• Aktuální úkoly 
Sedm barev duhy 

             Téma na červen: Závěr – červenou to nekončí 
           Cíl: Skutečná cesta za duhou je nekonečná. Vše, co jste prožili se svými žáky, ať Vám   
                   poslouží jako odrazový můstek do dalšího života. Slevte ze svých osobních  
                   požadavků na pohodlí, vydejte se do přírody a nechte se okouzlit jejími zázraky. 
 
 



 

NÁZEV AKTIVITY 
 

ZAŘAZENÍ DO 
PŘEDMĚTU 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA ČÍSLA STRAN V 
METODICE 

Závěrečný happening Čj OSV, ENV,VDO str. 141 

Cesta na konec duhy Čj  str. 141 - 144 

 
o Tradice školy: 1. 6.  Mezinárodní den dětí 
o 5. 6. Světový den životního prostředí 
o Výlety, exkurze, vycházky do okolí 
o Tradice školy: Školní akademie 
o Práce na pozemku – sklizeň úrody ve skleníku a na záhonech 

 

Ekologicky zaměřené aktivity probíhající celý školní rok: 
 

o Třídění odpadů ve třídách                                                                                                                                                  
V každé třídě jsou umístěné plastové nádoby na PAPÍR a PLASTY, do kterých žáci třídí 
odpad. 

 
o Třídění odpadů v učebnách, kanceláří a prostorách školy 

Určené třídy odpad vynášejí 1x za 14 dní. 
 
Na pozemku školy jsou umístěny kontejnery. 
 

o Třídění bioodpadu z kuchyně /vedoucí stravování/ 
Určení žáci odnášejí do kompostéru na školní zahradě. 
 

o Sběr plastových víček /p. uč. Chabrová/ 
           

o Výtvarné a vědomostní soutěže vyhlášené koordinátorem EVVO 
 

o Koutek živé i neživé přírody 
              V každé třídě si děti s učitelem vytvoří koutek přírody – květiny, přírodniny, knihy,   
              výrobky, …. 
 

o Šetříme elektrický proud 
             Zbytečně nikde nesvítíme, pokud není třeba! 
 

o Šetříme vodou 
Zbytečně nenecháváme téct vodu! 
 

o Péče o rostliny na chodbách školy 
             Péči obstarávají starší dívky v hodinách pracovního vyučování. 

 
o Spolupráce se školním časopisem  

Zajišťuje koordinátor EVVO – prezentuje projekty nebo aktivity, zajímavosti o přírodě, 
křížovky, … 



 
o Prezentace ekologické výchovy na webových stránkách školy 

Zajišťuje koordinátor EVVO – celoroční aktualizace 
 

o Spolupráce s CEV VIANA LITVÍNOV – SCHOLA HUMANITAS 
Učitelé se mohou účastnit soutěží a vybrat si z nabízených výukových programů. 

 
o Spolupráce s Ekologickým centrem pro Krušnohoří 

V tomto centru si lze vypůjčit knihy, CD, videokazety a další výukové materiály týkající 
se ekologie a ochrany přírody. Učitelé si mohou vybrat z nabízených výukových 
programů. 
 

o Spolupráce se Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice 
Učitelé si mohou vybrat z nabízených programů. 

 
o Práce na školním pozemku a ve skleníku 

V rámci vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 
 

o Úprava záhonu bylinek na školním pozemku a zhotovení nových cedulek se jmény 
bylinek 
Zajistí učitelé předmětu Pracovní činnosti se svými žáky. 
 
 
 
 
V Mostě dne 1. 9. 2009     
                           
Vypracovala: Mgr. Jana Hofferová 
 
 
Podpis: _______________________ 

 


