
Zhodnocení průběhu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za školní rok 
2020/2021 

 
     V průběhu školního roku 2020/2021 bylo realizováno environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty                   
( dále již jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2020/2021, jež je součástí školního 
programu EVVO, přílohy Školního vzdělávacího programu ,,Berlička“ a prolíná veškerou 
školní výukou a výchovou. 
 
Činnosti realizovány v průběhu celého školního roku: 
 

 Již čtvrtým rokem byl na naší škole realizován celoroční projekt EVVO. Letos byl 
zaměřený na domácí mazlíčky. Žáci pod vedením svých pedagogů v jednotlivých 
předmětech zjišťovali a zpracovávali informace, které následně nalepili na formát 
papíru A1 a doplnili o obrazovou přílohu. Tyto výstupy byly umístěny 
v prostorách školy, aby se s nimi mohli seznámit i ostatní spolužáci a hosté školy. 
Tento projekt byl zaměřen na rozvíjení kompetencí a propojování 
mezipředmětových vztahů. 

 Na školní zahradě byl vybudován výukový domek zaměřený na badatelské účely, 
který slouží jak plnění úkolů, tak k relaxaci. 

 Dále byl pořízen skleník, na jehož montáži se podíleli žáci vyšších ročníků. Ti také 
do něho navezli hlínu z našich kompostérů. 

 Žáci ve vyvýšených záhonech pěstovali zeleninu (ředkvičky, kedlubny, salát, 
jahody) a v okrasných záhonech jednoleté květiny (aksamitníky, pelargonie). 

 Žáci po celý rok na školní zahradě pomáhali, hrabali listí, pleli záhony, čistili 
chodníky, zametali. Úklidové práce byly také zaměřeny na okolí školy. Žáci 
druhého stupně se zúčastnili sběru odpadků v okolí školy. 

 V rámci pracovních činností se žáci starali o pokojové květiny. Pravidelně je 
hnojili, zalévali, přesazovali. 

 Velký důraz byl kladen na třídění odpadu. Ve třídách byly speciální krabice na 
papír, které pravidelně jednou týdně žáci vyšších ročníků vybírali a nepotřebné 
věci z papíru ukládali na předem určené místo. V měsíci červnu byl papírový 
odpad odvezen do sběrného dvora.  Na školních chodbách byly umístěny malé 
odpadkové koše na plasty a u vchodu do školy byla umístěna krabice na vybité 
baterie. 

 Ve třídách byly zřízeny hlídky, které dbaly o hospodárné využívání tepla a světla. 
Kontrolovaly osvětlení, elektrické přístroje, termostatické ventily. Dohlížely na 
intenzitu větrání, a tím nadbytečného unikání tepla. 



 Pokračovala spolupráce s MOMENT CHARITY SHOPS (síť dobročinných 
secondhandů, která prodejem použitého zboží finančně pomáhá dalším 
organizacím – Save elephants, Hospic Ondrášek, Středisko rané péče, Žebřík, a 
další). Tato spolupráce se týkala sběru již nepotřebných, ale přesto nepoškozených 
a funkčních věcí. Byli zapojeni nejen žáci, ale také rodiče, přátelé, kamarádi. 
Spolupráce bude pokračovat i v následujícím školním roce. 

 Již několik let je naše škola zapojena do evropského projektu ,,Ovoce do škol“. 
Žáci dostávali pravidelně jedenkrát týdně ovoce, zeleninu, vitamínový nápoj, bílý 
jogurt nebo mléko. 

 Celý rok probíhala na ranči v Ostravě – Plesné hipoterapie. Děti se seznamovaly 
s péčí o koně, vyzkoušely si hřebelcování a čištění kopyt. Nedílnou součástí byla 
projížďka na koních. 

 Během celého školního roku žáci chodili v rámci environmentálního vzdělávání na 
poznávací vycházky, byly organizovány projektové dny, besedy, přednášky, 
výlety. 

 
        Další akce realizovány v jednotlivých čtvrtletích: 
 

1. čtvrtletí 
 

 Projektové vyučování – Dopravní výchova a ochrana člověka za mimořádných 
situací 
Nácvikem evakuace začal tento projektový den. Dále se žáci přesunuli na dopravní hřiště, 
kde plnili nejrůznější úkoly. Samozřejmě si také vyzkoušeli jízdu na kole nebo koloběžce, 
během ní museli respektovat dopravní předpisy. 
 Sběr žaludů  
Celá škola se připojila k akci týkající se pomoci ZOO Ostrava. V rámci pracovních činností 
či přírodovědných vycházek do přírody byly sbírány a sušeny žaludy, které byly následně 
odvezeny do zoologické zahrady.  
 Sběr kaštanů 
Žáci druhé třídy navštívili Komenského sady v Ostravě. Prohlédli si okolí, seznámili se 
flórou a nasbírali si kaštany, ze kterých následně ve škole vyráběli různé postavičky. 
 Lesní škola  
Výukový program ,,Vnímáme les všemi smysly“ byl zaměřen na poznání lesního prostředí   

  všemi smysly (hmatem, čichem, chutí, sluchem, zrakem). Program probíhal nejprve  
v učebně, kde byl dětem promítnut film o přírodě. Pak se přesunuly ven a vyzkoušely si   
chůzi po senzorickém chodníku, chůzi naboso nebo přes překážky. Dále plnili nejrůznější  
úkoly přímo v lese.  
 Lesopark Hýlov 
Jednodenní výlet podnikli žáci 5., 6. a 7. třídy. Na naučné stezce lesoparkem plnili různé 
úkoly zaměřené na zvířata, rostliny. Příjemným zpestřením byly dřevěné prolézačky a 



houpačky. Celou dobu měli na paměti, jak se chovat v lese, aby neplašili zvěř a aby 
nepoškodili zdejší flóru. 
 Potravinová sbírka 
Jako každý rok i tentokrát proběhla potravinová sbírka určená lidem v nouzi (lidem bez 
přístřeší, lidem v azylových domech, sociálně slabým, atd.). Rodiče, žáci i všichni členové 
pedagogického sboru se snažili přispět a přinesli trvanlivé potraviny nepodléhající zkáze.  
 ,,Halloween“ 
Celý den byl v rámci projektového vyučování zaměřen na tento svátek. Žáci druhého stupně 
zjišťovali, odkud pochází, proč a jak se slaví. Vyráběli masky i lampióny z dýně. Také se 
dozvěděli mnoho informací o této plodině. 
 ,,Stezka Valaška - Pustevny“ 
Žáci devátého ročníku podnikli výlet na nedaleké Pustevny. Nezapomněli navštívit Stezku 
Valaška a pokochat se nádherným výhledem do okolí. 
 ZOO Ostrava 
Ostravská zoologická zahrada patří k nejhezčím zoologickým zahradám v republice. Proto 
každý rok využijeme velké nabídky výukových programů a následně prohlídky po 
expozicích. 
 Technické muzeum v Kopřivnici 
V rámci dotovaného vstupného z finančních prostředků MSK zavítali žáci od pátého do 
devátého ročníku do Technického muzea. Byla to velmi zajímavá a poučná prohlídka. 
 Rehabilitační pobyt – Kunčice pod Ondřejníkem 
Motto tohoto pobytu bylo ,,Harry  Potter“. Žáci druhého a částečně i prvního stupně se 
dopoledne formou projektového vyučování zaměřovali na získávání informací o tomto díle a 
jeho autorovi. Odpoledne pak věnovali aktivitám v přírodě. Byli poučeni o vhodném 
chování v přírodě.   
 
 

2. čtvrtletí 
 
V období od 1. 11. 2020 do 17. 11. 2020 probíhalo distanční vzdělávání. 
 
 Tvorba adventních věnců a vánočních dekorací 
Blížící se čas Vánoc přiměl pedagogy, děti i rodiče k výrobě adventních věnců a vánočních 
dekorací. Na výrobu byly kromě tradičních materiálů použity i recyklovatelné materiály. 
Výroba těchto vánočních dárků a dekorací probíhala po třídách. Případně některé vánoční 
předměty žáci vyrobili doma společně s rodiči a následně je přinesli do školy na výstavku. 
 Vánoční trhy Ostrava  
Jak se mohou trávit vánoční svátky, tradice i předměty s nimi spojené mohli žáci zjistit na 
Vánočních trzích. Získali inspiraci na výrobu dárků z různých druhů materiálů. 
 Posezení u vánočního stromečku 
Jak slavili Vánoce naše babičky a jak je slavíme dnes?  Rozdíly vánočních tradic a zvyků 
v jednotlivých zemích, způsoby rozdávání dárků i vánoční menu? O tom všem si povídali 
žáci všech tříd poslední den školy před Vánocemi. 
 



3. čtvrtletí 
 
V období od 1. 3. 2021 do 12. 4. 2021 probíhalo distanční vzdělávání. 

 
 Cesta z města 
Žáci pátého ročníku zorganizovali třídní výlet do přírody. Zaměřili se na jarní proměny 
v přírodě, učili se poznávat květiny a zvířata.   
 Jarní svátky 
V rámci distanční výuky proběhl projektový den zaměřený na Velikonoce. Žáci si mohli 
vybrat z mnoha úkolů – vyrobit velikonoční pomlázku, upéct velikonočního beránka, 
připravit velikonoční pokrm, vybarvit omalovánku, popsat oslavu Velikonoc u nich doma, 
atd. Při všech činnostech se fotili a fotografie byly vyvěšeny na chodbě školy. 
 
 

4. čtvrtletí 
 

 ZOO Ostrava 
Výukové programy různého zaměření využívali žáci mnoha tříd. Následná procházka 
zoologickou zahradou, sledování zvířat, jejich chování, využívání všech interaktivních 
prvků a odpočinek v relaxační zóně bylo příjemným doplněním celého dne. 
 Ráztoka - Tarzánie 
Sportovně-turistický výlet podnikli žáci 8. a 9. třídy. Na turistické trase určovali zdejší faunu 
a flóru. Dále si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost v lanovém centru Tarzánie. 
 Poklady Landeku 
Naučná soutěž zaměřená na získání informací o lokalitě Landek byla organizována pro děti 
všech věkových kategorií. Z naší školy se jí zúčastnily 7., 8. a 9. třídy. 
 Planetárium 
Žáci třetích tříd navštívili planetárium v Ostravě. V rámci výukového programu jim byl 
představen Měsíc, hvězdy, Mléčná dráha. Součástí byla moderovaná část zaměřená na to, co 
vidíme na obloze, jaké jsou planety a další tělesa Sluneční soustavy, jaká máme základní 
souhvězdí. 
 Výlet do lesoparku Poruba - Myslivna 
Přírodovědné aktivity pro žáky třetího a pátého ročníku probíhaly v lesoparku Poruba – 
Myslivna. Na své procházce poznávali stromy, květiny, zvířata. Plnili nejrůznější úkoly 
související s přírodou. V praxi si ověřili znalosti a vědomosti získané v rámci vyučování. 
 Cyklovýlet – Děhylov – Hlučín  
Poznávat zajímavá místa se dá různými způsoby. Žáci druhého stupně si zvolili jako 
dopravní prostředek kolo. V praxi si zopakovali dodržování pravidel silničního provozu, 
prověřili si svou fyzickou zdatnost a objevili další místa vhodná k výletům. 
 Den s domácími mazlíčky 
V rámci projektového dne si směli žáci 7. A přinést do školy své domácí mazlíčky. Na 
školní zahradě se tak sešli, pejsci, kočky, králík nebo morče. Jejich majitelé je museli 
představit, říci pár informací o jejich způsobu života, potravě a další zajímavosti. 
 Výlet do Jeseníků 



Několikadenní výlet zažili žáci 4. B. Sami přiložili ruku k dílu a zapojili se do přípravy jídla, 
hráli hry, chodili na výlety, poznávali okolí.  
 Stanování v přírodě 
Žáci 9. a 8. třídy zorganizovali dvoudenní výlet do Holčovic. Jeho programem nebylo jen 
opékání špekáčků, ale také sportovní aktivity a seznámení se zásadami správného táboření, 
jako je stavění stanů, rozdělávání ohně a pohybování se v přírodě. 
  Arboretum Nový Dvůr 
V rámci prohloubení učiva přírodopisu o rostlinách byla pro žáky 8. a 9. ročníku zajištěna 
exkurze do Arboreta Nový Dvůr, kde je možnost pod odborným výkladem průvodce 
seznámit se s mnoha rostlinami nacházejícími se převážně na území České republiky. 
  Environment 2020+ 
Pro všechny žáky od 5. do 7. ročníku probíhala beseda o ochraně životního prostředí. Žáci 
porovnávali život v minulosti se současností, byli seznámeni s pojmem ekostopa, navrhovali 
možná řešení, jak ochránit přírodu. 
 
Projekt ,,Za krásami našeho kraje a blízkého okolí“ 
V měsíci červnu měla možnost každá třída organizovat výlet do libovolného místa 
Moravskoslezského kraje a jeho blízkého okolí. Cílem bylo z tohoto výletu připravit výstup 
v papírové podobě či prezentaci a seznámit ostatní spolužáky s tímto místem. Všechny 
papírové výstupy jsou vystaveny na chodbě školy, aby byli k dispozici ostatním. Žáci 
navštívili např: Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava, Zoologickou zahradu Svatý 
kopeček v Olomouci, město Bohumín, Černý les, horu Prašivou a jiné. 
 
 

     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, fauně, flóře. Navštívily mnoho zajímavých míst. Zúčastnily se několika exkurzí, 
besed, přednášek a projektových dnů. Cílem všech aktivit bylo v dětech vyvolat kladných 
vztah k přírodě, smysl pro zodpovědnost a aktivní účast na ochraně a utváření prostředí, 
ovlivňovat jejich životní styl.  
 
Všechny aktivity byly realizovány v souladu s nařízením vlády o mimořádných 
opatřeních, která byla vydána z důvodu epidemie viru COVID – 19.  
 
 
 
      Zpracovala Mgr. Pavla Kravčíková 
 
Ostrava, 30. 6. 2021 


