
ZÁŘÍ 
Téma: Začínáme – projekty v ekologické výchově 
  

o Každý učitel si vybere jeden z následujících projektů a název na lístečku odevzdá  
p. zástupkyni Brunnerové do 17. 9. 

o Podrobné informace o projektech a metodiky u p. uč. Hofferové, 4. A. 
 
Les ve škole – škola v lese 

• Celoroční projekt – www.terezanet.cz  

• Cílová skupina: 1. a 2. stupeň základních škol, (+ střední a mateřské školy) 

• Kdo se může zapojit: program může realizovat  jeden učitel i celý školní 
kolektiv  

• Jak lze program využít:  výborně se hodí pro mezipředmětovou spolupráci.  
V duchu slavného Komenského hesla můžete přiblížit svým žákům lesní 
ekosystém a související témata názorně a v souvislostech, rozličnými 
metodami a často i hravou formou, nejen ve třídě.  

• Téma: Les a klimatické změny 
 
Recyklohraní 

• Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

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

• Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, 
jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 
umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 
drobných elektrozařízení. 
 

             Interaktivní výuka k udržitelné dopravě 

• Celoroční projekt – www.auto-mat.cz  

• Program je koncipován tak, že se žáci a studenti dozví důležité informace  
o nebezpečích a vlivu dopravy na náš každodenní život. V rámci hledání 
odpovědí na otázky se nenásilně učí zájmu o své okolí a rozvíjí své 
komunikační dovednosti. 
 

             Zdravá Pětka 

• Celoroční projekt – www.zdrava5.cz  

• Jak projekt probíhá? I vám vrtá hlavou, proč je právě Pětka zdravá? Dříve 
než se to dozvíte, zkuste si odpovědět na jinou otázku. Kolikrát jste se 
během včerejšího dne zakousli do šťavnatého ovoce nebo zeleniny? Bylo to 
aspoň 5krát? Odborníci na zdravou výživu nám doporučují konzumovat ovoce 
nebo zeleninu minimálně pětkrát denně. Na tyto, ale i na další otázky najdou 
děti odpověď prostřednictvím zábavných her, které jsou nejlepším 
způsobem, jak děti získat, aby si oblíbily ovoce a zeleninu. 

 



              Sbírej toner 

• Je ekologicko – charitativně zaměřený projekt, organizovaný firmou 
OTTO Office (CZ) s.r.o. Sbíráním prázdných tiskových kazet, určených k 
renovaci, zajistíte peníze pro ústav mentálně postižených ve Vašem kraji. 

• www.sbirejtoner.cz  
 

Sedm barev duhy 

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

• V letošním školním roce bude žáky 2. stupně provázet projekt nazvaný „Sedm 
barev duhy“. Proč právě duha? Jednotlivé barvy duhy plynule přecházejí jedna 
ve druhou, stejně jako všechno dění v přírodě i ve světě kolem nás. A my 
bychom chtěli naše žáky vést k umění žasnout nad krásou přírody, 
k uvědomění si naší naprosté závislosti na ní a k zájmu o svět kolem nás, kde 
příroda a lidé jsou spolu nerozlučně spojeni. /úryvek v textu metodiky/ 

• Každý měsíc budou žáci plnit aktivity k dané barvě. 
 
               Ovoce do škol 

• Pro 1. stupeň ZŠP a ZŠS 

• Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny 
a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit 
stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé 
populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu 
ovoce a zeleniny. 
 

o Třídíme odpady ve třídách – papír, plast / www.ekokom.cz , www.tondaobal.cz / 
 
o Sbíráme víčka od PET lahví.  

 
o Světový rekord – znak našeho města z odpadového materiálu – kdo se chce se žáky 

zapojit, zapíše se do 13. 9.  
 

o Houbařská přednáška pro děti – zapisujte se do 10. 9. 
 
 
 

o Věnuj mobil s Recyklohraním!  

 
Podpořte projekt VĚNUJ MOBIL, získejte body do Recyklohraní a soutěžte o nevšední ceny! 
Recyklohraní ve spolupráci se společností Asekol vyhlašuje soutěž na podporu 
projektu Věnuj mobil. Cílem je získat k opětovnému využití, případně k recyklaci mobilní 
telefony, které jinak zůstávají bez využití v domácnostech rodin žáku. Principem soutěže je 
sběr co největšího množství mobilních telefonů. Hodnotícím kriteriem bude počet sebraných 
telefonů v poměru na jednoho žáka školy! Mobilní telefony noste do třídy 4. A. 


