
Zhodnocení průběhu environmentální výchovy za školní rok 

2012/2013 

 
     V průběhu školního roku 2012/2013 byla realizována environmentální 

výchova podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  

( dále již jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2012/2013, jež je součástí 

školního programu EVVO, přílohy Školního vzdělávacího programu ,,Berlička“ 

a prolíná veškerou školní výukou a výchovou. 

 

Září 2012 

 Výstava  Šangri la Ostrava – Žáci 7. a 8. ročníku se seznámili s indickou 

kulturou. 

 Ukázka dravců – Na ZŠ Bulharská si žáci druhého stupně mohli osobně 

prohlédnout různé druhy dravců a zeptat se na vše, co je zajímá. Program 

byl doplněn soutěžemi o ceny. 

 

 

Říjen 2012 

 Výstava ,,Podzimní zahrádka“ – V prostorách druhého stupně byla 

uspořádána výstava podzimních plodů. Všichni žáci i jejich rodiče si 

mohli výstavu prohlédnout a zapojit se do soutěže o sladké ceny. 

 Soutěž ,,Naše Evropa“ – Vybraní žáci druhého stupně bojovali o vítězství 

v soutěži, ve které mohli uplatnit znalosti a vědomosti získané v hodinách 

zeměpisu a přírodopisu. 

 Návštěva přírodovědné stanice – Třída 4. A byla seznámena s činností 

přírodovědné stanice, s jejími aktivitami i kroužky. 

 Vzdělávací akce ,,Zázraky ve světě zvířat“ – Žáci 4. a 5. ročníku získali 

zajímavé informace o zvířatech, o jejich způsobu života. 

 Vzdělávací akce na Dole Michal – Žáci vyšších ročníků navštívili Důl 

Michal a prohlédli si jeho prostory nad zemí i pod zemí. 

              

 

 Listopad 2012  

 Školní Halloween – Žáci druhého stupně se věnovali celý den tomuto 

svátku. Zjišťovali, odkud pochází, proč se slaví, jak se slaví. Vyráběli si 

masky i lampióny z dýně. Dověděli se také mnoho informací o této 

plodině. 

 Projektový den ,,Ovoce a zelenina v kuchyni „– Celý den byl zaměřen na 

přípravu pokrmu vytvořeného z ovoce nebo zeleniny a na zjištění 

informací týkajících se daného pokrmu. 

 Vzdělávací akce ,,Afrikana“ – Budovu druhého stupně navštívila africká 

hudební skupina, která všechny přítomné seznámila s druhem hudby 



tohoto kontinentu, se způsobem života, vzděláváním. Na závěr se mohli 

dobrovolníci z našich řad zúčastnit jejich tanečního a hudebního 

vystoupení. 

 Výroba adventních věnců společně s rodiči. 

 

 

 Prosinec 2012  

 Vánoční trhy Ostrava a Opava – Jak se mohou trávit vánoční svátky, 

tradice i předměty s nimi spojené mohli žáci zjistit na Vánočních trzích 

v těchto dvou městech. Získali inspiraci na výrobu dárků z různých druhů 

materiálů. 

 

 

 Leden 2013 

 Vzdělávací akce ,,Lesní škola“ – Během měsíce ledna žáci druhého 

stupně navštívili v několika dnech Lesní školu v Ostravě - Bělském lese. 

Jako každý rok byla tato akce velmi poučná a zajímavá. Kromě teoretické 

části, ve které žáci soutěžili, se také prošli i lesem. Průvodce pan Pavel 

Kotala jim ukázal krásy zimní krajiny a upozornil je na věci, kterých by si 

třeba ani nevšimli. 

 

 

Únor 2013 

 Vzdělávací akce ,,Rozmanitá příroda“ – Přírodovědnou stanici opět 

navštívili žáci prvního stupně. Zúčastnili se akce Rozmanitá příroda. 

Zajímavou formou jim byl poskytnut pohled na přírodu z různých úhlů.           

 

 

 Březen 2013  

 Vzdělávací akce ,,Beseda o jarních zvycích“ – Knihovna města Ostravy 

pořádala přednášku na téma ,, Jaro, jarní zvyky, jarní příroda“, které se 

zúčastnili naši mladší žáci prvního stupně. 

 Tradiční materiály netradičně – Jak využít různé druhy materiálů 

netradičními způsoby na výrobu zajímavých předmětů se zájemci mohli 

dovědět na tomto workshopu. 

 Exkurze ,,Výrobky z proutí“ – Košíkářská dílna SŠ prof. Zd. Matějčka pro 

žáky 8. a 9. ročníků připravila prohlídku své dílny, výrobků z proutí a 

podrobněji je seznámila, co obnáší studium tohoto oboru a jaké je 

uplatnění v praxi. 

 Velikonoční výstavka – Celá škola vyráběla velikonoční výrobky 

z různých materiálů, aby je následně mohla předvést na Velikonoční 

výstavě. Rodiče či jiní zájemci si je mohli koupit. 
           



   Duben 2013 

 Výstava ,,Svět techniky“ – V Dolní oblasti Vítkovic byla připravena akce 

zaměřená na techniku a její vliv na životní prostředí. Žákům 7. a 8. 

ročníků se moc líbila. 

 Den Země – Jako každý rok se celá škola zúčastnila akce Den Země 

věnované životnímu prostředí, přírodě, fauně a flóře. 

 Vzdělávací akce ,,O zvířatech“ – Žáci prvního stupně se zúčastnili 

hudebního vystoupení Pavla Nováka ml. Celý jeho pořad byl věnovaný 

zvířatům. 

 Exkurze do Slezského zemského muzea v Opavě – Žáci 8. třídy podnikli 

v rámci vyučování výlet do Opavy, aby se dověděli informace o tomto 

městě, jeho historii, kulturních i přírodních zajímavostech. 
 

 

Květen 2013  

 Výlet na kolech – Poznat krásy našeho okolí na kolech se rozhodlo pár 

našich dětí. Zúčastnily se půldenního a celodenního výletu. 

 Vzdělávací akce ,,Planeta záhad“ – Pro žáky vyšších ročníků byla 

zorganizována přednáška zaměřená na záhady kolem naší planety. 

 Rehabilitační pobyt v Kunčicích pod Ondřejníkem – Žáci druhého stupně 

se celý týden věnovali aktivitám, při nichž poznávali přírodu, faunu, flóru, 

vyráběli různé předměty z přírodních materiálů. Byli poučeni o vhodném 

chování v přírodě.   

 

 

 Červen 2013  

 Exkurze ,,Hornické muzeum Landek“ – Jak technika ovlivňuje člověka a 

životní prostředí se dověděli žáci 7. a 8. ročníků. 

 Jednodenní výlet – Výstup na Lysou horu, nejvyšší horu Beskyd, podnikli 

žáci 9. B třídy. 

 Sběrová akce – V tomto měsíci vyvrcholila celoroční sběrová akce. Ke 

škole byl přistaven kontejner z OZO Ostrava a zdatní chlapci pomohli 

naložit starý papír. Peníze za něho získané využije škola na nákup 

výtvarných a sportovních pomůcek. 

 Jednodenní výlet ,,ZOO Ostrava“ – Žáci prvního stupně a 9 třídy zašli za 

zvířaty do ZOO. Pro mladší děti to bylo poučné, pro deváťáky to byla 

poslední společná třídní akce. 

 

 

 

 

 

 



Celý rok  

 Probíhal sběr starého papíru, který byl shromažďován v zadních 

prostorách školy a v červnu byl odvezen do sběrny. 

 Činnost teraristického a přírodovědného kroužku, seznamování dětí 

s životními nároky jednotlivých chovaných zvířat, se změnami v přírodě 

v průběhu všech ročních období. 

 Péče o pokojové květiny ve třídách, práce na záhonku před školou. 

 Žáci byli vedeni k třídění odpadu, byli seznámeni s recyklací, s ochranou 

životního prostředí. 

 V průběhu školního roku se zúčastnili canisterapie a hipoterapie. 

              

 

 

     Závěrem lze říci, že všechny aktivity konané během tohoto školního roku 

byly pro děti přínosem. Kromě potěšení ze zajímavých aktivit jim také přinesly 

nové poznatky o životním prostředí, o životě zvířat a lidí v něm. 

 

 


