
Zhodnocení průběhu environmentální výchovy za školní rok 

2015/2016 

 
     V průběhu školního roku 2015/2016 byla realizována environmentální 
výchova podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  
( dále již jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2015/2016, 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: 
 

• Škola zakoupila odpadkové koše na tříděný odpad – plasty, které byly 
rozmístěny v prostorách školy. Žáci mohli také ve škole odevzdávat 
vybité baterie. Dále se zapojili do sběrové soutěže. Po celý rok 
shromažďovali papírový odpad, který byl v měsíci červnu odvezen do 
sběrného dvora.   

• Naše škola je již několik let zapojena do evropského projektu ,,Ovoce a 
zelenina do škol“. Tohoto projektu se účastnili žáci 1. – 5. ročníků, kteří 
jedenkrát týdně dostávali ovoce či zeleninu ke svačině. 

• Žáci 2. stupně se zapojili do soutěže Envofilm 2016. Natočili film o 
Ostravě. Nazvali ho ,,Ostrava – město mnoha tváří“. Cílem bylo ukázat 
rodné město z různých úhlů pohledu – kultura, sport, relaxace, průmysl, 
historie, zábava. Vyhodnocení soutěže bude na podzim 2016. 

• Ve třídách byly určeny služby, které měly na starost péči o pokojové 
květiny a pořádek ve třídě. 

• Pedagogové měli na starost kontrolovat osvětlení a elektrické přístroje 
v rámci šetření elektrickou energií. Dále dohlíželi na intenzitu větrání, a 
tím nadbytečného unikání tepla.  

• V rámci pracovního vyučování se žáci velmi snažili při zkrášlování školní 
zahrady. Hrabali listí, pleli záhony, založili bylinnou zahrádkou, čistili 
chodníky.  

• 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.  

• Hipoterapie – probíhala na ranči v Ostravě – Plesné. 
• Canisterapie – probíhala v budově školy. 
• Poznávací vycházky do okolí školy. 

              



Další akce realizovány v jednotlivých měsících: 
 
Září 2015 

• Sportovní odpoledne na školním hřišti – Žáci 1. stupně si zasoutěžili 
v mnoha sportovních disciplínách. 
 

 
Říjen 2015 

• 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. 

• Projektové vyučování ,,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. Závěr patřil průvodu v maskách v okolí školy. 

• Beseda s Policií ČR - ,,Dopravní problematika“ – žáci se seznámili 
s dopravními značkami, se zásadami první pomoci při dopravních 
nehodách, s chováním na cestách. Bylo jim připomenuto, jak se má 
správně chovat chodec, cyklista, řidič v dopravním provozu.  

• Soutěž ,,Co víš o EU“ – Vybraní žáci druhého stupně bojovali o vítězství 
v soutěži, ve které mohli uplatnit znalosti a vědomosti získané v hodinách 
zeměpisu a přírodopisu. 
 

              
 Listopad 2015  

• Návštěva muzea v Suchdole nad Odrou a leteckého muzea – Žáci 8. 
ročníku si rozšířili informace o probíraném učivu tímto velmi zajímavým 
výletem. 

• Projektové vyučování ,,Zdravý den“ – Žáci 1. stupně si během tohoto 
vyučování vysvětlili, co je to zdravá výživa, vhodné rozvržení všech 
denních aktivit, aktivní a pasivní odpočinek. 

• Projektový den ,,Zajímavé místo, objekt v našem kraji“ – Žáci 2. stupně si 
vybrali zajímavé místo našeho kraje a zjistili o něm mnoho informací – 
kde leží, jak se tam dostaneme, co zajímavého uvidíme, kdo tam žil, které 
akce se tam konají, atd. Získané informace zpracovali a vyvěsili na 
chodbách školy.  Ty pak sloužily jako náměty na výlety. 

• Výroba adventních věnců společně s rodiči. 
 
 

 Prosinec 2015  
• Vánoční trhy Ostrava a Olomouc – 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. 

• Projektový den ,,Vánoční zvyky a tradice“ – Jak slavili Vánoce naše 
babičky a jak je slavíme dnes, si mohli vyzkoušet žáci 1. stupně. Součástí 
tohoto dne byla i tvůrčí dílna pro rodiče a jejich děti, kde si mohli vyrobit 
malý dárek z papíru, modelíny, keramiky i různých přírodnin. 

• Výlet na haldu Ema – Žáci, kteří měli zájem, se mohli zúčastnit výšlapu 
na haldu Ema a seznámit se s její historií.  

• Procházka Ostravou – Žáci 5. a 6. ročníků v rámci učiva vlastivědy a 
občanské výchovy se seznámili s historií Ostravy, významnými budovami 
či jinými zajímavými objekty tohoto města. 

• Malé vánoční radosti – Je to tradiční akce, které se rádi zúčastní děti, 
rodiče i pedagogové. Na jednotlivých stanovištích si mohli vyrábět 
drobné dárky, zpívat písně, zhotovovat vánoční přání.  

• Vánoční výstavka – v budově školy byly vystaveny výrobky našich žáků, 
které si mohli zakoupit rodiče.  
 
 

 Leden 2016 
• Beseda s Policií ČR – Žáci 8. a 9. ročníků besedovali na téma ,,Menšina, 

diskriminace, demokracie“. 
 
 
Únor 2016 

• ,,Co si myslím o drogách?“ – Interaktivní program organizace Renarkon 
obohacený o skutečné příběhy ze života. 
 
 

 Březen 2016  
• 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. 

• ,,Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku“ – Akce pro rodiče s dětmi, 
na které si mohli vyrobit dekorace vhodné na Velikonoce. 

• ,,Velikonoční výstavka – Celá škola vyráběla velikonoční výrobky 
z různých materiálů, aby je následně mohla předvést na výstavce. Rodiče 
či jiní zájemci si je mohli zakoupit. 

• Mobilní planetárium – přímo k nám do školy zavítalo mobilní planetárium 
a v nafukovací kopuli, která připomínala malou hvězdárnu, nám promítli 
film o hvězdách a kosmonautech. 
 
 



  Duben 2016 
• Den Země – Jako každý rok se celá škola zúčastnila akce Den Země 

věnované životnímu prostředí, přírodě, fauně a flóře. 
• návštěva Lesní školy v Ostravě – Bělském lese – výukový program 

,,Vnímáme les všemi smysly“ – součástí programu byla i praktická výuka 
– výroba ptačí budky. 

• Interaktivní výstava v OC Galerie – 7. a 8. ročníky se zúčastnily této 
výstavy vycpaných zvířat, která byla doplněna o praktickou část. Žáci 
poznávali stopy zvířat, stromy podle tvaru listů či koruny stromů.  

• Projektový den ,,Naše ptactvo“ – třídy si vybraly jednoho zástupce našich 
ptáků a zjistili o něm zajímavé informace. Součástí tohoto dne byla i 
návštěva Záchranné stanice v Bartošovicích spojená s odborným 
výkladem. 

• Výuka v přírodě – Porubský lesopark – toto zajímavé místo vyměnili žáci 
7. ročníku za vyučování v lavicích. 

• ,,Jarní garden party“ – Že se dá zažít pěkné odpoledne i na školní zahradě 
si ověřili žáci i jejich rodiče. Kromě kulturního programu, o který se 
postarali žáci 2. stupně, přihlíželi i ke slavnostnímu zasazení prvního 
stromu. Součástí bylo i opékaní párků a dobrá zábava. Na tuto akci byli 
pozváni i bývalí žáci a jejich rodiče. 
 

 
Květen 2016  

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

• Ukázka výcviku policejních psů – tato nevšední akce se setkala s velkým 
ohlasem z řad žáků i pedagogů. Byla doplněna prohlídkou policejních 
vozů i seznámením s prací policistů. 

• Planetárium – žáci první třídy navštívili planetárium v Ostravě – 
Pustkovci. 

• Výlet do lesoparku Klimkovice – Že nemusíme chodit za přírodou daleko, 
poznali žáci 1. stupně. 

 
  
Červen 2016 

• Výlet na Hukvaldy žáků 7.B třídy byl zaměřen na návštěvu hradu a obory. 
Také si zopakovali, kdo toto město a čím proslavil. 

• Výlet na Žermanice – Žáci 8. A třídy podnikli jednodenní výlet, kde se 
učili poznávat květiny, stromy. Velkým zpestřením byla projížďka na lodi 
a opékaní párků. 

• Rehabilitační pobyt ve Frýdlantu nad Ostravicí – 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.   

• Jednodenní výlet ,,ZOO Ostrava“ – Žáci 9. B třídy zašli za zvířaty do 
ZOO. Bylo to pro ně velmi poučné.  

• Výlet do Nového Jičína – žáci 5. třídy navštívili expozici generála 
Laudona a expozici klobouků. 

• Výlet na Ostravici – třídní výlet zaměřený na poznávání přírody 
uskutečnili žáci 1. a 2. třídy. 

• Výlet do Dobroslavic si naplánovali žáci 4. třídy. 
• Exkurze na Jarošův statek – jak se žije na farmě, jaká máme hospodářská 

zvířata, jak se o ně staráme a jaký z nich máme užitek – tyto a ještě více 
otázek nám zodpověděli pracovníci Jarošova statku, kteří nás také po 
statku provedli a vše nám ukázali. 

• „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.  

 
 
 
 
 
 

 
 
     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. 
 
 
 
 
      Zpracovala  Mgr. Pavla Kravčíková 
 
 
 
 
Ostrava, 30. 6. 2016 


