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PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

 
Celoškolní aktivity 
 
� Pečovat o areál školy, vytvářet pozitivní vztah žáků k prostředí školy, poskytovat základní 

poznatky z ekologie.  
� Adopce zvířete v pražské ZOO 
� Projektový den ke Dni Země   
� Projektové vyučování se zaměřením poznávání okolí škol,ochranu ŽP a třídění odpadů 
� Soutěž ve sběru papíru 
� Využití výukových programů ekologické výchovy ve střediscích ekologické výchovy   

- Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna o.p.s. 
� Využívat vzdělávací programy muzeí, ZOO, regionálních institucí 
� Škola v přírodě 
� Ovoce do škol  
 
1.stupeň 
 
� sběr přírodnin (společné vycházky, individuální vycházky s rodiči a kamarády), jejich 

prezentace ve třídách a následné využití v hodinách člověk a jeho svět , přírodovědy, tvořivých 
činností, výtvarné výchovy a pracovních činností) 

� pozorování změn v přírodě - vycházky 
� smyslové vnímání přírody a prožitkové aktivity  
� v rámci výuky člověk a jeho svět a přírodovědy – povídání o jednotlivých ročních obdobích 

jako specifických částech roku  
� ve čtení a literární výchově čtení a přednes básní o ročních obdobích, vysvětlení lidových 

pranostik a rčení týkajících se těchto období, četba textů  
� v hudební výchově – tematicky zaměřené písně 
� vlastivědný výlet spojený s přírodovědným pozorováním, seznámení s kulturními i přírodními 

památkami daného místa 
 

 

 
2.stupeň 
 
Průřezová témata EVVO zaměřená na  
� odpady - třídění, zpracování, ukládání nebezpečného odpadu, elektroodpad  (fyzika, chemie, 

ČsP, výchova k občanství) 
� ekologické chování (zeměpis, výchova k občanství, výtvarná výchova, ČsP-7.ročník, 

přírodopis, fyzika, chemie) 

ročník druh činnosti poznámky 
1. ročník Projektový den Podzim  
1.ročník Projektový den Léto 
1. ročník Exkurze Planetárium Praha 
1.ročník Ekologický pobyt NSEV Čabárna 
1.ročník Škola v přírodě  
2.ročník Exkurze Planetárium Praha 
2.ročník Projektový den Člověk a zvířata 
3.ročník Exkurze Planetárium Praha 
3.ročník Projektový den Vesmír 
4.ročník Exkurze Sládečkovo muzeum 
4.ročník Projektový den NSEV Čabárna 
5.ročník Exkurze Planetárium 
5.ročník Projektový den NSEV Čabárna 



� péče o životní prostředí, ochrana ekosystémů 
 
 
ročník druh činnosti poznámky 
6.- 9. ročník Třídění odpadu Ve vybraných třídách nádoby na separovaný odpad 
6. - 9. ročník Krmení ptactva Instalace krmítek a krmení ptactva v zimě 
6. – 9. ročník Péče o areál školy  
6. – 9. ročník Soutěž Biologická olympiáda 
6. – 9. ročník Soutěž Fyzikální olympiáda 
8.ročník Projekt Výroba tabulek pro poznávání okrasných dřevin 
6. – 8.ročník Exkurze Planetárium 
6.- 8.ročník Exkurze  ZOO Praha 
7. a 9.ročník Soutěž Zeměpisná olympiáda 
8.- 9. ročník Soutěž Přírodovědný klokan 
8.- 9. ročník Soutěž Chemická olympiáda 
 
Volitelné předměty 
 
7. ročník Seminář a praktikum z přírodopisu 
9.ročník Seminář a praktikum z chemie 
 
Zájmové vzdělávání žáků 
 
6.-9. ročník Přírodovědný kroužek – bude otevřen na základě zájmu 

žáků 
 
Zlepšování prostředí školy 
 
� používání ekologických čistících a mycích prostředků 
� úspora energií 
� revize zařízení 
� enzymatické preventivní čištění odpadů 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
� dle nabídky vzdělávacích organizací 
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