
Plán EVVO na školní rok 2020/2021 

 
Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním 

chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. 

 
Cíle plánu EVVO 

 

 rozvoj a využití klíčových kompetencí pro řešení problémů životního prostředí 

 získání dovedností pro pobyt v přírodě a zacházení s přírodou 

 poznání přírodních a kulturních hodnot životního prostředí ve svém okolí a chápání 

příčin, následků a projevů jejich poškozování 

 získání citového vztahu k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě 

 uvědomění si postavení člověka v přírodě a hodnoty přírody 

 seznámení se s globálními problémy a chápání globálních souvislostí 

 chápání vzájemné souvislosti ekonomického a sociálního rozvoje a stavu životního 

prostředí 

 umožnit odpovědné jednání a aktivní a kvalifikovanou účast při ochraně přírody 

 
Metody a formy realizace EVVO 

 

 pracovní prostředí – (dostatečné osvětlení, větrání, výzdoba ve třídách i na chodbách 

je většinou ve spolupráci s dětmi a vyhovuje jejich potřebám) 

 atmosféra školy (přátelská, pozitivní - žáci mají možnost diskutovat mezi sebou i 

s učiteli a ostatními zaměstnanci) 

 péče o koutky živé přírody, zeleň uvnitř i vně školy 

 odpady a prevence vzniku zbytečných odpadů, recyklace 

 stravování (je v souladu se zásadami zdravé výživy) 

 pitný režim 

 hospodaření s energiemi a vodou 

 doprava na školní akce a na školní výlety (mají sloužit k poznání našeho kraje) 

 účast v projektech s tématikou životního prostředí 

 přednášky a prezentace pro školu 

 exkurze do center ekologické výchovy 

 simulační hry  

 vycházky do přírody a okolí školy 



 spolupráce s jinými organizacemi 

 projektové vyučování 

 
Začlenění programu EVVO do vzdělávacího procesu 

 

 environmentální témata lze zařadit bez velkých problémů do každého předmětu 

v každém ročníku základní školy 

 inspiraci je možné získat pomocí DVPP z nabídky pedagogických center nebo 

metodických materiálů jednotlivých projektů ekologických center, z internetu 

 využití průřezového tématu Environmentální výchova v rámci vytvořeného ŠVP 

 propojení dalších průřezových témat ( Osobnostní a sociální výchova, Mediální 

výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ) 

s Environmentální výchovou, jejich začlenění do akcí pořádaných během školního 

roku 

 
Hlavní aktivity EVVO budou zaměřeny na realizaci projektu ,,Vznik výukového domku 

zaměřeného na podporu badatelství“. Na tento projekt byla poskytnuta dotace z rozpočtu 

MSK.  

- Péče o výukový domek zaměřený na podporu badatelství 

- Výroba výukových listů pro venkovní výukové tabule 

- Výroba vyvýšených bylinkových, zeleninových a květinových záhonů 

- Osázení těchto vyvýšených záhonů příslušnými rostlinami 

- Vybudování senzorického chodníku 

- Výroba ježkovníků, hmyzího hotelu, ptačích budek, výběhu pro zvířata 

- Práce ve skleníku 

 
 
Celoroční akce 

 

Sběr papíru – soutěž tříd a jednotlivců 

Péče o pokojové rostliny 

Péče o školní zahradu – zametání, hrabání listí, sázení rostlin 

Třídění odpadu – papír, plasty, baterie 

Šetření energiemi v prostorách školy 

MOMENT Charity shop – sbírka pro síť dobročinných secondhandů 

Ovoce do škol – zdravé svačiny pro školáky 



Projektové dny 
 
Mezinárodní den na vymýcení chudoby spojený s potravinovou sbírkou 

Projekty ve spolupráci se sdružením Albert – Jíme zdravě 

Světový den stromů – zaměřený na stromy rostoucí u nás i ve světě 

Den ptactva – spojený s návštěvou záchranné stanice v Bartošovicích 

Domácí mazlíčci – celoroční školní projekt prolínající se všemi předměty 

 

Zájmová činnost 

 

Šikulové – tvoření dekorací z odpadních materiálů 

Konstruktivní hry – stavění staveb a dekorací z krabiček, papírových rolek, plastových  

                                kelímků, apod. 

Teraristický kroužek – péče o zvířata chovaná ve škole, získávání informací o stavbě jejich  

                                 těla, způsobu života, jejich zvláštnostech, ochraně 

Kreativní kroužek – tvoření dekorací z různých druhů materiálů 

Kulinář – vaření zdravých a chutných jídel, získávání informací o potravinách, jejich ceně,  

               způsobu zpracování, zdravém životním stylu 

Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku – výroba vánočních a velikonočních dekorací  

                                 z přírodních materiálů, tvoření rodičů s dětmi pod vedením pedagogů 

Podzimní zahrádka – výstavka plodů podzimu 

 

Přednášky 

 

ZOO Ostrava – výukové programy spojené s prohlídkou zoologické zahrady 

Planeta Země 3000 – putování světem  

Spolek Rozchodník – výukové programy probíhající ve škole  

Divadelní představení s environmentálním zaměřením 

VŠB – Technická univerzita – výukové programy zaměřené na učivo fyziky, matematiky, 

chemie – propojení techniky a života kolem nás 

 

Exkurze 

 

Slezské zemské muzeum v Opavě – programy zaměřené na určitá témata 

Záchranná stanice v Bartošovicích 

Dolní oblast Vítkovice – Malý svět techniky, Velký svět techniky 

Oslavy Dne Země v Ostravě – Porubě 



Terénní programy 

 

Hipoterapie 

Lesní škola v Ostravě – Bělském lese 

Rehabilitační program – poznávání fauny a flóry dané oblasti 

Spolek Rozchodník – výukové programy probíhající v terénu 

Přírodovědné vycházky ostravského muzea 

Naučná stezka v Klimkovicích 

Vycházky do přírodní rezervace Turkov 

Jednodenní vycházky do přírody zaměřené na probírané učivo přírodopisu, zeměpisu, aj 

Sběr kaštanů a žaludů pro ZOO Ostrava 

 

Soutěže 

 

Co víš o EU – zeměpisná soutěž konaná v ZOO Ostrava 

Školní výtvarná soutěž na téma ,,Voda“ 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Pavla Kravčíková 

 
Ostrava – Poruba, 1. 9. 2020 
 


