
Plán environmentální výchovy na rok 2018/2019 
 

1. Školní projekty krátkodobého charakteru 

a. Soutěž o nejhezčího PODZIMNÍČKA – výrobek z přírodních materiálů  

b. Světový den zvířat (4.10) 

Sběr kaštanů a žaludů. Spolupráce s místními myslivci. 

c. Den stromů (20.10.) 

Naučná stezka stromů – ZOO Ústí nad Labem 

d. Světový den vody (22.3.)  

Fotografická soutěž.  

e. Den ptactva (1.4.) 

Výtvarná soutěž napříč ročníky „Ptáci roku“. 

f. Den Země (22.4.) 

Celoškolní soutěžní projektové dopoledne. 

g. Terénní výuka přírodopisu pro IX. ročník 

Výukový pobyt v Bílině. 

h. Světový den životního prostředí (5.6)  

Úklid v okolí školy. 

 

2. Celoškolní projekt dlouhodobého charakteru 

a. Třídění odpadu ve třídách.  

b. Recyklace drobného elektra. 

c. Celoroční sběr starého papíru, plastů, PET víček, vybitých baterií, mobilních telefonů.  

 

3. Spolupráce s ostatními organizacemi 

a. Celoroční projekt Recyklohraní 

b. Bílinská přírodovědná společnost 

c. Tonda obal 

d. Středisko ekologické výchovy SEVER – výukové materiály 

e. EC Dymnivka při DDM Postoloprty 

  

4. Zdravý způsob života 

a. Zdravá 5 – zdravá výživa 

b. Podpora správných stravovacích návyků ve školní jídelně 

c. Témata zdravého životního stylu pravidelně zařazována v rámci výuky 

 

5. Ekologizace provozu školy 

a. Úspora vody a elektrické energie.  

b. Předcházení vzniku odpadů.  

c. Environmentálně vhodné nakládání s vzniklými odpady. 

d. Péče o zeleň. 

 

6. Mezinárodní dny významné pro životní prostředí 

Průběžně zařazujeme do výuky na I. i II. stupni během školního roku.  

 

20.10.  Den stromů (Př, Z, Ch, F, Vl, Prv, Vv) – imisemi zasažená společenstva smrčin  

  v Krušných horách 

3.12.  Mezinárodní den bez pesticidů (Př, Z, Ch, VkZ, Inf, Ov, Vl, Prv) 

2.2. Světový den mokřadů (Př, Z, Ch, Vl, Prv) – aktuální problematika ČR – sucho  

  v krajině, obnova rašelinišť v Krušných horách 

3.3. Světový den divoké přírody (Př, Z, Vl, Prv) 

21.3  Světový den lesů (Př, Z, VkZ, Vv, Vl, Prv) – aktuální problematika ČR - 

napadení lesních porostů kůrovcem, zadržení vody v přírodě 



22.3.  Světový den vody (Př, Z, Ch, F, VkZ, Vv, Vl, Prv) – aktuální problematika  

  sucha v ČR  

1.4. Mezinárodní den ptactva (Př, Vv, Vl, Prv) – ptákem roku 2018 je sýček  

  obecný. Sýček obecný je na pokraji vyhynutí a symbolizuje tak osu živočichů  

zemědělské krajiny (souvislost s biologickou rozmanitostí, nešetrným 

 obděláváním zem. půdy, pesticidy). 

7.4.  Světový den zdraví (Př, VkZ, Z, Tv, EtV, Ov, Vl, Prv) – problematika obezity 

v ČR 

21.4.  Mezinárodní den proti hluku (Př, VkZ, F, EtV, Vl, Prv) – výstavba dálnic v ČR 

22.4.  Den Země (napříč předměty 1. a 2. stupně) 

22.5.  Mezinárodní den biologické rozmanitosti (Př, Z, EtV, Vl, Prv) 

24.5.  Evropský den národních parků (Př, Z, Vl, Prv) 

5.6.  Světový den životního prostředí (Př, VkZ, Ch, F, Inf, Ov, Vl, Prv) 

8.6.  Světový den oceánů (Př, Z, Ch, Vv, EtV, Vl, Prv) 

 

Jednotlivá témata vhodně zařadit i do českého jazyka (např. literární dílo dotýkající se 

životního prostředí, slohové práce), anglického jazyka (např. život v anglicky mluvících 

zemích, slovní zásoba týkající se přírody), matematiky (např. řešení slovních úloh), pracovních 

činností (např. dětská práce na plantážích, obživa lovem velryb), atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipenec 14.9.2018                          Mgr. Jitka Machová 


