
Zhodnocení průběhu environmentální výchovy za školní rok 

2014/2015 

 
     V průběhu školního roku 2014/2015 byla realizována environmentální 
výchova podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  
( dále již jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2014/2015, jež je součástí 
školního programu EVVO, přílohy Školního vzdělávacího programu ,,Berlička“ 
a prolíná veškerou školní výukou a výchovou. 
 
 
Září 2014 

• Žermanická přehrada  – Žáci 6. a 7. ročníku uskutečnili třídní výlet a 
prohlédli si krásné okolí této přehrady. Seznámili se s faunou a flórou, 
která se zde nachází. 
 

 
Říjen 2014 

• 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. 

• Tvůrčí dílna ,,Dýňoví panáčci“ – Žáci prvního stupně si vyzkoušeli a 
zároveň zdokonalili své schopnosti ve tvůrčí dílně. 

• Návštěva knihovny ,,Slůně Babů a spravedlivé dělení“ – Žáci prvního 
stupně navštívili MKO, kde se zábavnou formou pomocí prezentace, 
videoukázky a audioukázky seznámili se životem slonů. 

• Jednodenní výlet ,,ZOO Ostrava“ – Žáci 5. a 6. tříd zašli za zvířaty do 
ZOO. Bylo to pro ně velmi poučné.  

• Den zdraví OA Ostrava – Žáci 9. ročníků se zúčastnili projektového dne 
pořádaného studenty střední školy a zapojili se do všech aktivit. 

              
 
 Listopad 2014  

• Návštěva galerie Plato – Vybraní žáci fotografického kroužku navštívili 
galerii, aby se podívali na obrazy a fotografie vystihující naši přírodu. 

• Vzdělávací akce ,,Plazi, jak je neznáte“ -  Přednáška byla zaměřená na 
život plazů a vše, co se jich týká. Této akce se zúčastnili žáci 2. stupně. 

• „Tonda obal na cestách“ – Společnost EKO – KOM přijela k nám do 
školy a pro všechny žáky 1. a 2. stupně připravila zábavný a velmi poučný 
program o třídění odpadu. 

• Výroba adventních věnců společně s rodiči. 
 
 



 Prosinec 2014  
• Vánoční trhy Ostrava a Praha – 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. 

• Konference – Byla zaměřena na podíl ZOO při EVVO. 
• Vzdělávací akce ,,Zázraky ve světě zvířat“ – Žáci druhého stupně 

navštívili besedu o zvířatech. Kromě základních informací o určitých 
druzích zvířat byla přednáška obohacena o zajímavosti z jejich života. 
 
 

 Leden 2015 
• Lyžařský výcvik – Vybraní žáci 2. stupně poznali krásu hor na vlastní 

kůži. Zúčastnili se lyžařského výcviku, jehož součástí bylo i seznámení 
s nebezpečím, které je může na horách potkat. 

• Návštěva knihovny ,,Co je dobře? Co je špatně?“ – Žáci prvního stupně 
navštívili MKO, kde se zábavnou formou pomocí prezentace, 
videoukázky a audioukázky seznámili s vhodným chováním v přírodě. 

 
 
Únor 2015 

• Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně si opět procvičili svou zručnost 
v tvůrčí dílně. 

•  Beseda ,,Domov velkých šelem“ – Žáci 7. až 9. tříd navštívili tuto 
zajímavou besedu, kde se prolínalo učivo dějepisu a přírodopisu.        
 
 

 Březen 2015  
• 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. 

• Lyžařský výcvik – Je to úžasná akce, na kterou se vybraní žáci 2. stupně 
vždy velmi těší. 

• Seminář EVVO – Byl na téma „Voda a vodní prostředí“. 
• Seminář v ZOO – Byl na téma „Živly kolem nás“. 
• Projektový den „Pitný režim“ – Žáci 2. stupně se nejen seznámili se 

zdravým životním stylem a pitným režimem, ale zjišťovali informace o 
vodě (rozdělení, složení, využití, atd.) 

• Velikonoční řemesla – Jak využít různé druhy materiálů k výrobě 
velikonočních dekorací se žáci 1. stupně dozvěděli na této akci. 
 
 



  Duben 2015 
• Den Země – Jako každý rok se celá škola zúčastnila akce Den Země 

věnované životnímu prostředí, přírodě, fauně a flóře. 
• Výlet do Plesné – Žáci fotografického kroužku navštívili na jeden den tuto 

část města Ostravy, aby zde nafotili fotografie, které by pak mohli zaslat 
do soutěže pořádané ke Dni Země.  
 

 
Květen 2015  

• Exkurze HZS Martinov – Žáci 1. stupně se na této velmi zajímavé exkurzi 
seznámili s činností této důležité organizace. 

 
  
Červen 2015 

• Výlet do Prahy – Poznávání našeho hlavního města bylo cílem tohoto 
výletu, kterého se zúčastnili žáci 9. tříd. 

• Výlet na Lysou horu podnikli žáci 9.B. třídy. Spojili zeměpisné znalosti 
s praktickými dovednostmi, jak prožít tři dny v přírodě, jak si rozdělat 
oheň a nečinit přírodu. 

• Výlet do Jistebníku – Žáci 3. A třídy si udělali jednodenní výlet do této 
Chráněné krajinné oblasti. Učili se poznávat květiny, stromy. Zaměřili se 
na změny v krajině v tomto ročním období. 

• Rehabilitační pobyt v Orlických horách – 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.   

• 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. 

• Návštěvu Geologického pavilonu prof. Pošepného uskutečnili žáci 8.A 
třídy. 

• Žáci 8. a 9. ročníků navštívili památník v Hrabyni. 
• Akci „Malý svět techniky“  v Dolní oblasti Vítkovic si prohlédli děti 1. 

třídy. 
• Návštěva Dinoparku  a opékání na Myslivně – Jednodenní výlety na 

utužení třídního kolektivu podnikli žáci 6.B třídy.  
• Prvňáčci se zajeli podívat na letiště v Mošnově a seznámili se s jeho 

provozem. Také si v měsíci červnu prohlédli planetárium a zúčastnili se 
akce „Život stromů“. 

• Na školní zahradě pro naše nejmenší, žáky první třídy, proběhla akce 
Skauti. 



• Konference EVVO – Ve Frenštátě pod Radhoštěm se konala dvoudenní 
celokrajská konference. 

• „Den řemesel“ – celá škola se sejde na této tradiční akci, která se koná 
každý rok. Žáci si zasportují a vyrobí si výrobky z různých materiálů za 
použití rozmanitých technik.  

 
 
 
 
 
Celý rok  

• Probíhal sběr starého papíru, který byl shromažďován v zadních 
prostorách školy a v červnu byl odvezen do sběrny. 

• Činnost teraristického kroužku, seznamování dětí s životními nároky 
jednotlivých chovaných zvířat, se změnami v přírodě v průběhu všech 
ročních období. 

• Činnost pracovního, keramického a kreativního kroužku a kroužku 
,,Šikovné ruce“. Děti se naučily z různých materiálů vyrobit věci 
praktické i dárky pro potěšení svých blízkých.  

• 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. 
• Během celého roku žáci v rámci vycházek poznávali okolí své školy. 

              
 

 
     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. 
 
 


