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Aktuální školní plán EVVO je součástí dlouhodobého „Školního plánu enviromentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty“ 

Cíle 
 pomáhat utvářet u dětí přirozený vztah k životnímu prostředí 

 vést ke správnému chování k životnímu prostředí 

 probouzet citový vztah k přírodě, k lidem i jejich výtvorům 

Projekty 
 Zdravá výživa ve škole 

 Třídíme odpad 

 Sběr víček od PET lahví 

 Uklidíme Česko 

 Spolupráce s městem Žlutice – úklidy zastávek, čištění řeky Střela 

 

Měsíc Název akce Popis akce 

Září Příroda kolem nás 
Tematické vycházky do přírody, využití přírodních materiálů 
04. říjen Světový den zvířat 
20. říjen Den stromů 

Říjen Podzimní krajina 
Tematické vycházky do přírody, využití přírodních materiálů 
04. říjen Světový den zvířat 
20. říjen Den stromů 

Listopad Pohyb je náš kamarád 
Podpora ekologických způsobů cestování 
10. listopad Světový den vědy pro mír a rozvoj 
14. listopad Den bez aut ČR 

Prosinec Krmíme zvířata 
Zakrmování zvěře, tvorba krmítek – pozorování ptactva 
03. prosinec Mezinárodní den bez pesticidů 
11. prosinec Mezinárodní den hor 

Leden Čtení ve sněhu 
Vycházky do okolí, pozorování stop 
01. ledna Světový den míru 

Únor Žijeme zdravě 
Zdravý životní styl, zdravá strava, nutnost pravidelného pohybu 
02. únor Světový den mokřadů 
04. únor Světový den boje proti rakovině 

Březen Přátelství s vodou 
Úklid v okolí školy, třídění odpadu, využití odpadu při výuce 
21. březen Světový den lesů 
22. březen Světový den vody 

Duben Den země 

Projektový den v přírodě, návštěva ekofarmy, ZOO 
01. dubna Mezinárodní den ptactva 
07. dubna Světový den zdraví 
22. dubna Mezinárodní den Země 

Květen In je nekouřit 

Výcvik první pomoci, chování v krizových situacích, zdravotnické 
soutěže 
08. květen Světový den červeného kříže 
31. květen Světový den bez tabáku 
31. květen Den otevírání studánek 

Červen Soužití s přírodou 
Učíme se od přírody, pozorování zvířat i rostlin 
05. červen Světový den životního prostředí 
08. červen Světový den oceánů 

 


