
        Roční plán EVVO pro školní rok 2022/23 

Průřezové téma Environmentální výchova je ve Školním vzdělávacím programu realizováno formou začleňování EV témat 
do výuky jednotlivých předmětů s důrazem na využití mezipředmětových vztahů, na chápání souvislostí, se zařazováním 
řešení problémových úloh a her pro globální výchovu.   
        Získané poznatky budou uplatňovány a prohlubovány při  školních akcích uvedených v Ročním plánu EVVO 
(projektech, soutěžích, tematických dnech apod.). Plán bude dle aktuální situace doplňován a konkretizován. 
 

 

 

 

 

Termín Název akce  
použité 

prostředky 
Zúčastnění 

žáci 
Zodpovídající  

pracovníci 

 

celoroční 
  
  
  
  
  

 
•  Recyklohraní  
    - sběr drobného elektroodpadu a baterií 
    - plnění soutěžních úkolů  
      (celorepublikový projekt)                          

PL a zadané úkoly, 
zajištění odvozu 

všichni p.uč.  Nohýnková 

•  Ekolamp  
    - zpětný odběr zářivek a úsporných žárovek 

      (celorepublikový projekt)    

kontrola sběrné 
nádoby, zajištění 

odvozu 
všichni p.uč.  Nohýnková 

•  Odpadové hospodářství    
     - sběr papíru, hliníku 
      - třídění plastů, papíru, skla 

      (celoškolní projekt)    

kontrola sběrných 
nádob, zajištění 

odvozu 
všichni p.uč.  Nohýnková 

•  Nákup ekolog. šetrných čistících   
     prostředků 

nabídka ekolog. 
 šetrných výrobků 

  p. školník  Beran 

 EWA (environmentální výchovné a 
vzdělávací aktivity) 
 Měsíční aktivity vztažené k výrazným tématům 

EVVO 

různé  4.-9. ročníky  p.uč. Nohýnková 

 Poznávací zájezd do Anglie 
   (přírodní a kulturní bohatství Anglie) 

info a foto na 
webu školy 

žáci 9. ročníku  
 

p.uč. Kuchrýková 
 

 Účast školy v síti M.R.K.E.V. 
 

zaplacení ročního 
poplatku, 

informační časp. 
Bedrník 

 
Vedení školy a  

p.uč. Nohýnková 

•  Odebírání odborných časopisů  

    s EV tematikou 
sborník časopisů   vedení školy 

  Vycházky do přírody a návazné aktivity 
dle ročního období – změny v přírodě 
(tematické vyučování – Prv, Vl, VV, SPr aj.) 

různé dle typu 
aktivity 

1. stupeň třídní učitelky 

 Žákovská samospráva 
(zastřešení aktivit s EVVO tematikou) 

 4. – 9. roč. p. uč. Karglová 

•  Vyhledávání soutěží, programů, učeb.  

     pomůcek, vzdělávacích akcí pro žáky i pdg.  
     pracovníky v rámci EV 

přehled nabídek 
akcí, soutěží  

  
p.řed. Čermák 

p.uč. Nohýnková 



 

 

 

 

Termín Název akce  
použité 

prostředky 
Zúčastnění 

žáci 
Zodpovídající  

pracovníci 

 
září 

 
 

•  Sběr kaštanů, žaludů 
skladovací pytle 
zajištění odvozu 

všichni p. školník  Beran 

 Podzimní příroda – proměny přírody, 

živočichové na podzim 
(vycházka a doprovodné aktivity) 

přírodní materiály, 
 PL, výtvarné 

potřeby 
 

    školní družina p. vychovatelky ŠD 

 Stezka korunami stromů 

(terénní zážitkový program) 
PL, fotoaparát          5. B  p. uč. Podrazká 

říjen 

 Den stromů 
   (projektový den) 

 

přírodní materiály, 
PL, výtvarné 

potřeby 
 

1.- 4.roč.   tř. učitelky 

 

 Stezka korunami stromů 

(terénní zážitkový program) 
 

Fotoaparát, PL 6. A, B 
p.uč. Nohýnková 

p.uč. J. Moldaschlová 

listopad 

• Podzimní vycházky  
   - naše okolí, podzimní příroda 
   - sběr a práce s přírodním materiálem 
   - živočichové ve volné přírodě 
     (tematické vyučování) 

výtvarné potřeby, 
 určovací 
literatura, 
dalekohled 

I. stupeň  + ŠD 
třídní učitelky a  
vychovatelky ŠD 

 

  Ekocentrum Zahrada MB – Šnečku,  
     (zážitkový program)                        šnečku 

upřesnění dle 
 požadavků lektorů 

 1.B, 2.A 
p.uč. Trehšlová 

p. uč. Dobrovolná 

 Exkurze do čistírny odpadních vod 
(zážitkový a výukový program) 

psací a výtvarné 
potřeby, 

fotoaparát, 
odborný text 

8. ročník p. uč. Nohýnková 

 Cukrovar Dobrovice – exkurze 
(historický vývoj cukrovarnictví, podmínky 
pěstování, ekologie provozu) 
(zážitkové vyučování) 

psací potřeby, 
fotoaparát 

9. třídy p.uč. Nohýnková 

 Ekocentrum Zahrada MB - HADI 
(zážitkový a výukový program) 

upřesnění dle 
 požadavků lektorů   

    2. tř. 
 

p.uč. Sehnoutková 

prosinec 

• Zimní příroda - živočichové v zimě 

                                - proměny přírody 
     (tematické vyučování) 

výtvarné a psací  
potřeby 

I. stupeň 
 + ŠD 

třídní učitelky 
vychovatelky ŠD 

 Zvyky a tradice 
(zážitkový program Muzea Mnichov Hradiště) 

upřesnění dle 
 požadavků lektorů 

2. B p.uč. Sehnoutková 



 

 

 

Termín Název akce  
použité 

prostředky 
Zúčastnění 

žáci 
Zodpovídající  

pracovníci 

leden 

 Živočichové v zajetí 
    (tematické vyučování - beseda s odborníkem) 

 

 fotografie, 
pozorování 
chovaných 
živočichů 

 I.stupeň třídní učitelky 

 Ekocentrum Zahrada MB - HADI 
(zážitkový a výukový program) 

upřesnění dle 
 požadavků lektorů   

        3.A p. uč. Moldaschlová 

 
únor 

•  Lyžařský výcvik 
beseda s 

odborníkem, 
fotografie  

7. třídy 
 

p.řed. Čermák 
 

 Ekocentrum Zahrada MB - Dravci 
(zážitkový a výukový program) 

upřesnění dle 
 požadavků lektorů   

        1. A p. uč. Průškovová 

 
březen 

 Exkurze do zahradnictví 
(aktivita místně zakotveného učení) 

          1. B  p. uč. Trehšlová 

 Ekocentrum Zahrada MB 
(zážitkový a výukový program) 

upřesnění dle 
 požadavků lektorů 

          3. B p. uč. Kyselová 

 Tok Jizery 
(tematické vyučování, přírodovědná vycházka) 

výtvarné a psací 
potřeby, 

fotoaparát 
           9. ročník p. uč. Nohýnková 

 U slepic 
(zážitkový program, tematické vyučování) 

výtvarné a psací  
potřeby 

           1. B p. uč. Trehšlová 

• Jarní příroda – živočichové a rostliny        

                                  na jaře, proměny přírody 
     (tematické vyučování) 

výtvarné a psací  
potřeby 

1.-3. roč. tř. učitelky 

 
duben 

 

•  Den Země na I. stupni 
     (tematické vyučování) 

pomůcky dle  
požadavků 

 jednotlivých  
vyučujících 

I. stupeň třídní učitelky 

 Včelí domeček 
(program ekocentra Zahrada při DDM MB)   

upřesnění dle 
 požadavků lektorů 

2. ročník třídní učitelky 

 Exkurze ke včelaři 
(aktivita místně zakotveného učení) 

 1.B  p. uč. Trehšlová 

 Hvězdárna a planetárium Hr. Králové    
(výukový program pro ZŠ)    

upřesnění dle 
programu 

6. třídy  
 

p.uč. Martoníková 
 



 

 

 

 

 

 

 
květen 

•  Cykloturistický kurz 
   (sportovní a přírodovědné aktivity – terénní cvičení  
    z TV, P, Z) 

odborné pomůcky,  
beseda s  

odborníkem 
6. třídy p.řed. Čermák 

 Pampelišky  
(zážitkový program, tematické vyučování) 

 1. B p.uč. Trehšlová 

 Poznávací zájezd do Anglie 
   (přírodní a kulturní bohatství Anglie) 

info a foto na webu 
školy 

žáci 9. ročníku  
 

p.uč. Kuchrýková 
 

 
červen 

• školní výlety  
výukové programy  

SEV,  
pobyty v přírodě 

všichni třídní učitelé 

  iQ landia Liberec 
(zážitkové a tematické vyučování) 

psací potřeby, PL 8. ročník 

 

 
p.uč. Nohýnková 

 

•  Ekoden pro I. stupeň 
     (tematické vyučování) 

odborný text, 
puzzle, pexeso, 
obrázky, psací 

potřeby 

I. stupeň 
+ 9.třídy 

 
p.uč. Nohýnková 

 Branně ekologický den 
(tematické vyučování) 

pomůcky dle  
požadavků 

 jednotlivých  
vyučujících 

4. – 9. třídy třídní učitelé 


