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Roční realizační plán EVVO na školní rok 
2011/2012 

 
Téma: Projekty v ekologické výchově 
  

o Podrobné informace o projektech a metodiky pro učitele u p. uč. Hofferové, 5. A. 
 
Recyklohraní 

 Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

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

 Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, 
zabývá se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 
 

Pozor soutěž PRO TŘÍDY:  

 
 Společnost Asekol vyhlašuje 2. kolo soutěže Věnuj mobil. Cílem je získat 

k opětovnému využití, případně k recyklaci mobilní telefony, které jinak zůstávají bez 
využití v domácnostech rodin žáků.  

ZAPOJTE SE I VY! 

 Mobilní telefony noste do třídy 5. A. Konec soutěže bude oznámen. 

 Soutěž vyhrává třída, která odevzdá nejvíce mobilů. 
 

 Velká podzimní soutěž ve sběru elektrozařízení PRO ŠKOLY: 
 Společnost Asekol navyšuje v době od 1. 9. do 30. 11. 2011 body za sběr 

elektrozařízení na dvojnásobek! 

 Za 1 kg drobného elektra získáte v tomto období místo stávajících tří tedy 6 bodů.  

 Ostatní elektrozařízení, do kterého spadají také tiskárny, kopírky a faxy, bude 
hodnoceno rovněž místo 3 nyní 6 body za 1 kg.  

 Za PC monitory a TV obrazovky získá vaše škola nyní 2 body za 1 kg!  

 Bez bodového hodnocení zůstává „velká bílá elektronika“ (ledničky, mrazáky, 
pračky, myčky, trouby…), kterou ale může vaše škola sbírat, navýšit si tak množství 
odevzdaných kg a tím také šanci na zajímavou výhru v regionálním či 
celorepublikovém kole! 

 
TAK SBÍREJTE A NOSTE DO ŠKOLY! 

 

http://www.recyklohrani.cz/
http://www.recyklohrani.cz/recyklohrani/download/venuj-mobil.pdf
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Dárky pro třídy, které v loňském roce v Recyklohraní plnily úkoly: 

 3. A, 4. A, 5. A, 9. A a p. uč. Vondráčková. 

 Třídy dárky dostanou během září. 
 
Les ve škole – škola v lese 

 Celoroční program – 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. 

 Metodika a pracovní listy k dispozici u p. uč. Hofferové. 
 Do 16. 9. oznamte, zda budete v programu pracovat. 

              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  
 
               Ovoce do škol 

 Pro 1. stupeň ZŠP a 1. – 5. třídu 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 zdravotní stav mladé 
populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu 
ovoce a zeleniny. 
 

 Každá třída odevzdá minimálně 2 aktivity. 
 Aktivity v projektu zdokumentujte /foto + text/ a odevzdejte p. zástupkyni 

Brunnerové, která je vloží na webové stránky školy.  
 

             
o Třídíme odpady ve třídách – papír, plast /Rozpis tříd na odnášení papíru a plastů do 

kontejnerů/. 
www.ekokom.cz , www.tondaobal.cz 

 
o Sbíráme víčka od PET lahví a starý papír.  

 
 
NOSTE DO ŠKOLY!  
 

 

http://www.terezanet.cz/
http://www.sbirejtoner.cz/
http://www.ekokom.cz/
http://www.tondaobal.cz/
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Téma: Náš strom 
 

o 4. 10. SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT – navštivte Útulek pro opuštěná zvířata v Rudolicích. 
o 20. 10. DEN STROMŮ  

Soutěž Náš strom 

 Vyjděte si se žáky na vycházku /Čas, Pč, P, Vv/, vyhledejte listnatý nebo 
jehličnatý strom, který se žákům líbí.  

 Vyfotografujte ho, změřte obvod kmenu v 1 metru, nalepte list a plod stromu 
na papír, proveďte frotáž kůry kmenu a napište název stromu, foto vytiskněte 
a nalepte. 

 Foto na flešce z vycházky + zpracovanou koláž odevzdejte do 19. 10. 
V případě nejasností se zeptejte p. uč. Hofferové, fotoaparát k dispozici. 

 V soutěži se bude hodnotit splnění zadání soutěže. 
 
o Příprava výrobků na podzimní výstavku. 
o Práce na pozemku. 
o Tradice školy: Drakiáda - pouštění draků 

 
 

 
Téma: Podzim ve škole  
 

o Spolupráce se ZŠ speciální Litvínov: Ekologická soutěž pro čtyřčlenné skupiny žáků  
z  8. a 9. tříd ze základních škol praktických a speciálních – Litvínov, Janov, Chanov a 
Most – termín bude upřesněn. 

o Podzimní výstavka ve vestibulu školy – termín bude upřesněn. 
o Práce na pozemku, uklízíme zahradu na zimní odpočinek.  
o Příprava výrobků na vánoční výstavku.  

 
 

 
Téma: Vánoce – svátky klidu 
        

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 

 
 Zapojte se s žáky do tradic a projektů školy a užijte si vánoční atmosféru ve škole. 
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Téma: Zima kolem nás 
 

o Výtvarná soutěž Paní Zima 

 Výtvarně zpracujte téma Zima. 

 Velké kolektivní práce odevzdejte do 5. A - termín bude upřesněn. 

 Práce budou vystaveny na chodbě u kanceláří. 
 

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 sněhu. 

 

 
Téma: Masky na Masopust 
 

o Tradice školy: Masopustní rej 
o Výroba masek 
o Ekologická soutěž pro žáky 1. stupně 3. – 5. tříd ZŠP /zajistí p. uč. Hofferová/ - 

termín bude upřesněn. 
 

 
Téma: Svátek vody 
 

o Ekologická soutěž pro žáky 2. stupně 6. – 9. tříd ZŠP /zajistí p. uč. Hofferová/ - 
termín bude upřesněn. 

o 22. 3. SVĚTOVÝ DEN VODY 
o Práce ve skleníku a na pozemku. 
o Připravujte výrobky na velikonoční výstavku. 

 

 
Téma: Svátek Země 
 

o 22. 4. DEN ZEMĚ  

 Odpadová olympiáda pro 1. stupeň ZŠP – na hřišti školy – termín a 
podrobnosti olympiády budou upřesněny. 
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 Odpadová olympiáda pro ZŠS – na hřišti školy – termín a podrobnosti 
olympiády budou upřesněny. 
 

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. 

 

 
Téma: Žáby, žabičky… 
 

o Výtvarná soutěž „O nejkrásnější žábu“ – malujeme a kreslíme žabičky 
o Zelený den – žáci i učitelé přijdou v zeleném oblečení. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
Téma: Pečujeme o školní zahradu 
 

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.  

 
PROSÍM UČITELE, ABY AKTIVITY V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ VŽDY 

ZDOKUMENTOVALI A ODEVZDALI NA WEBOVÉ STRÁNKY. 
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o Třídění odpadů ve třídách.                                                                                                                                                                                                                        
Ve třídách jsou umístěny plastové nádoby na PAPÍR a PLASTY, do kterých žáci třídí 
odpad. Rozpis vynášení odpadu na patrech. 

 
o Třídění odpadů v učebnách, kanceláří a na chodbách školy. 

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

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 Sběr starého papíru. /p. uč. Šašková/ 
           

o Výtvarné a vědomostní soutěže vyhlášené koordinátorem EVVO. 
 

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. 
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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 Spolupráce s lesníky z LČR. 
 
o Práce na školním pozemku a ve skleníku. 

V rámci vyučovacího předmětu Pracovní činnosti. 
 
 

 
 

Klíč k určování obojživelníků a plazů EV A-1 

Nenápadné, ale významné - trávy EV A-2 

Karty stromů EV A-3 

Karty stromů EV A-4 

Co Anička a Martin dovedou EV A-5 

Co Anička a Martin dovedou EV A-6 

Co Anička a Martin dovedou EV A-7 

Co Anička a Martin dovedou EV A-8 

Co Anička a Martin dovedou EV A-9 

Co Anička a Martin dovedou EV A-10 
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Co Anička a Martin dovedou EV A-11 

Co si pamatuje babička EV A-12 

Co si pamatuje babička EV A-13 

Co si pamatuje babička EV A-14 

Co si pamatuje babička EV A-15 

Co si pamatuje babička EV A-16 

Co si pamatuje babička EV A-17 

Co si pamatuje babička EV A-18 

Od energie k odpadům EV A-19 

 

Od energie k odpadům EV A-20 

Od energie k odpadům EV A-21 

Od energie k odpadům EV A-22 

Flash USB Kingston 8GB EV A-23 

Lesní čarování III EV A-24 

Lesní čarování III EV A-25 

Lesní čarování EV A-26 

Lesní čarování EV A-27 

Vodní čarování EV A-28 
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Vodní čarování EV A-29 

Ptačí hlasy – sada karet EV A-30 

Ptačí hlasy – sada karet EV A-31 

Karty stromů – jehličnany  EV A-32 

Karty stromů – jehličnany EV A-33 

Karty stromů – jehličnany EV A-34 

Karty stromů – jehličnany EV A-35 

Fotoaparát Fuji 23423 

Krabice ptáků zpěváků 
 

Pytel domácí květeny 
 

Pytel domácí zvířeny 
 

Krabice energie 
 

Krabice plazů a obojživelníků 
 

Ekopřírodověda v dřev. krabici + plast. kartičky 30574 

 

 

 
 

 
V Mostě dne 1. 9. 2011     

                           
Vypracovala: Mgr. Jana Hofferová                                 Ředitelka školy: Mgr. Hana Slapničková 
 

 
 

podpis: _______________________                            podpis: ______________________ 
 
 


