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Plán EVVO pro školní rok 2015-2016 
 

1. stupeň: 
- celodenní vycházky tříd do přírody (zejména v rámci přírodovědných předmětů – 

vlastivěda, přírodověda, popř. výtvarná výchova,...) 
- návštěva Ekocentra Podkrušnohorského zooparku v Chomutově 
- tématické přednášky (Tonda Obal,…) 
 

 
2. stupeň: 

- exkurze tématicky zaměřené – dle aktuální nabídky (např. Tušimice, alternativní 
zdroje energie, vodárna, Techmanie) 

- účast v soutěži Biologická, Zeměpisná, Chemická -  kategorie C, D 
- projekty (třídní, mezitřídní, školní) 
- účast v soutěžích s ekologickou tématikou (dle aktuální nabídky) 
- 27. 11. 2015 výukový program pro 9. ročníky CEV Viana při Schole Humanitas, 

Rekultivace a krajina kolem nás 
- účast v soutěži „Litvínovský choroš“ – tříčlenné družstvo – pravděpodobně prosinec 

2015 
- účast v soutěži „Mini Globe Games“ (Kadaň) – tříčlenné družstvo – pravděpodobně 

červen 2016 
 
 
Pro 1. i 2. stupeň  

 V rámci projektu od Státního fondu životního prostředí se v dubnu 2016 uskuteční 
8denní vzdělávací projekt zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a 
osvětu. 
Pobyt se uskuteční na chatě Lesanka v těchto termínech  

  15. – 22. 4. 2016 – pro 1. stupeň – 40 vybraných žáků, cena do 500Kč 
  22. – 29. 4. 2016 – pro 2. Stupeň – 40 vybraných žáků, cena do 500Kč 
 

 Třídění odpadu – sběr papíru (Žákovský parlament), víček od PET lahví a nově i hliníku 
(Zdeňka Kořínková) 

 
 
Školní družina: 
Ve školní družině je základní činností hra, která je založená na zážitku účastníků, která 
obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.  
Témata, která souvisí s environmentální tématikou, jsou především: 

- místo, kde žijeme (poznávání nejbližšího okolí, přírodní zajímavosti okolí, apod.) 
- rozmanitosti přírody (vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití 

encyklopedií, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova – ochrana přírody 
- vycházky do přírody (poznávání okolí domova i školy) 
- spolupráce s Podkrušnohorským zooparkem (Adopce zvířátka) 

  
Vypravovala: Mgr. Pavlína Jakabová (koordinátor EVVO) 


