
Roční realizační plán EVVO na školní rok 2010/2011 

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 Rozpis tříd na odnášení papíru a plastů do kontejnerů 

 
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. 



ŘÍJEN 
Téma: Stromy ve škole 
 
Učitelé se svými žáky plní projekty, do kterých se přihlásili. Jednotlivé aktivity v projektech 
dokumentují a odevzdávají koordinátorce EVVO /minimálně 2x ve školním roce/. 
 

o 4. 10.  Světový den zvířat – navštivte Útulek pro opuštěná zvířata v Rudolicích 
o 20. 10. DEN STROMŮ 

• Soutěž o nejkrásnější strom /výzdoba chodby u kanceláří/ 

• Výtvarné zpracování stromů na velký formát 
o Příprava výrobků na podzimní výstavku  
o Práce na pozemku 
o Spolupráce se ZŠ speciální Litvínov: Soutěž pro žáky 3., 4., 5. a 6. tříd 
o Tradice školy: Drakiáda - pouštění draků 

 
LISTOPAD 
Téma: Podzim ve škole  
 
Učitelé se svými žáky plní projekty, do kterých se přihlásili. 
 

o Podzimní výstavka ve vestibulu školy 
o Práce na pozemku, uklízíme zahradu na zimní odpočinek  
o Příprava výrobků na vánoční výstavku  

 
PROSINEC 
Téma: Vánoce ve škole – pohoda ve třídě 
 
Učitelé se svými žáky plní projekty, do kterých se přihlásili. 
        

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

 

LEDEN 
Téma: Zima ve škole  
 
Učitelé se svými žáky plní projekty, do kterých se přihlásili. 
 

o Ekologická soutěž pro žáky 1. stupně ZŠP /zajistí p. uč. Hofferová/ 
o Výroba krmítek pro ptáky z kokosu 
o Instalace krmítek na školní zahradě 
o Krmíme ptáčky na zahradě – dejte zrní do krmítek na zahradě 
o Pozorování ptáků v přírodě - vycházky do okolí školy 
o Stopy ptáků a živočichů ve sněh 



 
ÚNOR 
Téma: Masopustní rej 
 
Učitelé se svými žáky plní projekty, do kterých se přihlásili. 
 

o Ekologická soutěž pro žáky 2. stupně ZŠP /zajistí p. uč. Hofferová/ 
o Tradice školy: Masopustní rej 
o Výroba masek 

 

BŘEZEN 
Téma: Voda, vodička 
 
Učitelé se svými žáky plní projekty, do kterých se přihlásili. 
 

o 22. 3. SVĚTOVÝ DEN VODY 
• Oslavte se svými žáky svátek vody – vycházky, video, fotoreportáž, výtvarné 

práce, atd. 
o Práce ve skleníku a na pozemku 
o Připravujte výrobky na velikonoční výstavku 

 

DUBEN 
Téma: Planeta Země a její globální problémy 
 
Učitelé se svými žáky plní projekty, do kterých se přihlásili. 
 

o 22. 4. DEN ZEMĚ  

• Zábavné dopoledne plné úkolů a otázek z oblasti přírody  
o Tradice školy: Velikonoční výstava ve škole pro žáky, učitele, rodiče, školy a veřejnost 
o Tradice školy: Rej čarodějnic 
o práce ve skleníku a na pozemku 

 
KVĚTEN 
Téma: Slunce ve škole 
 
Učitelé se svými žáky plní projekty, do kterých se přihlásili. 
 

o SLUNÍČKOVÝ DEN 
• Žáci a učitelé přijdou v určený den do školy ve žlutém oblečení. 
• Kreslíme sluníčka – každá třída si nakreslí křídami své sluníčko na plochu 

školního hřiště. 
• Soutěž o nejkrásnější sluníčko – výzdoba školy sluníčky.  

o Spolupráce se ZŠ speciální Litvínov: Soutěž pro žáky 2. stupně ZŠP v Litvínově 
o Práce na pozemku, údržba kompostu 
 

 



ČERVEN 
Téma: Chráníme a obdivujeme přírodu 
 
Učitelé se svými žáky plní projekty, do kterých se přihlásili. 
 

o 5. 6. SVĚTOVÝ DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
• Školní projekt: Čisté město a jeho okolí – úklid okolí školy a školní zahrady 
• Žáci v rámci pracovních činností pečují o školní zahradu. 

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

 
JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE BUDOU VŽDY DOPLNĚNY O AKTUÁLNÍ INFORMACE, AKTIVITY, 
SOUTĚŽE A VÝUKOVÉ PROGRAMY. 
 

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. Rozpis vynášení odpadu na patrech. 

 
o Třídění odpadů v učebnách, kanceláří a prostorách školy 

Žáci odpad vynášejí 1x týdně vždy v pátek /p. uč. Frolíková/. 
 
Na pozemku školy jsou umístěny kontejnery. 
 

o Třídění bioodpadu z kuchyně /vedoucí stravování/ 
Určení žáci odnášejí odpad do kompostéru na školní zahradě /rozpis p. uč. Šašková/. 
 

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 
 
 
V Mostě dne 1. 9. 2010     
                           
Vypracovala: Mgr. Jana Hofferová                        ředitelka školy: Mgr. Hana Slapničková 
 
 
podpis: _______________________                    podpis: _______________________ 

 
 


