
Měsíc Krátkodobý plán EVVO 2017/2018 

Září - práce na školní zahradě, sklizeň, úprava záhonů (2. stupeň)  

23. 9. 2016 Walden - benefiční akce na podporu projektů „WOW Day" 
(mezinárodního projekt, jehož cílem je  získání finančních prostředků na podporu 
školních a sociálních zařízení v rozvojových zemích) 

29.9. Michaelská slavnost (1. - 3. třída) 

Říjen Úklidová akce v rámci prevence kriminality – (2. stupeň) 

- příprava půdy na setí – polní práce (3. třída) 

Podzimní slavnost (1. - 3.stupeň) 

Listopad Martinská slavnost (1. - 3. třída) 
Sběr papíru 

Prosinec Vánoční slavnost  (1. - 3.stupeň) 

Leden Péče o  rostliny ve třídách a na chodbách školy (1. – 3. stupeň) 

Únor Ošetření vysazených stromů ve školní zahradě 
Masopustní průvod (1.- 3. stupeň) 

Březen Přesazování pokojových  rostlin ve třídách (1. - 3.stupeň) 

Duben Ekotýden – biodynamické zemědělství (3. stupeň) 
Den Země – v týdnu 23.- 27.4. – úprava školní zahrady a okolí školy, projekty 
zaměřené na životní prostředí 
Úprava záhonů na školní zahradě (2. stupeň) 
Sběr papíru 

Květen Projektový týden zaměřený na průřezová témata (2. stupeň) 
Návštěva Ekologickáho centra v Orlově  (1. stupeň, školní družina) 

Červen Ekotýden – biodynamické zemědělství (3. stupeň) 
Svatojánská slavnost (1. – 3. třída) 
Pobyty v přírodě (1., 2. a 3. stupeň) 
Stavba - stará řemesla – tradiční techniky, dovednosti – prohlubování vztahu 
k našemu dědictví a tradicím (3. třída )  
Letní slavnost (1. - 3.stupeň) 

  
Waldorfská zahrada – sledujte prosím aktuální informace na facebooku, viz článek  
http://www.waldorf.pb.cz/w-zahrade/427-waldorfska-zahrada-kvete-plodi-a-voni-sama-krasa, 
https://www.facebook.com/W-zahrad%C4%9B-1177193855630985/timeline/ 
 
Sbíráme:  
vysloužilé drobné elektrospotřebiče - červený kontejner je pod schodištěm u 5. a 6. třídy  

baterie – zelená krabice je pod schodištěm 5. a 6. třídy 
prázdné tonery a inkoustové tiskové kazety – kartonová krabice je ve sborovně, v rámci akce 
sbírej-toner.cz podporujeme příbramskou organizaci ALKA o.p.s., která pomáhá lidem s různě 
závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory 

papír – ve třídách, na chodbách, ve sborovně a dvakrát ročně hromadně v hale školy 

plasty - ve třídách, na chodbách, ve sborovně 

kovy – v hale školy, kontejner je nově přistavený před školou 



 
 

EVVO novinky 

- na naši žádost byl umístěn nový kontejner na papír v areálu školy  

- nový kontejner na kovové odpady v blízkosti školy nás přivedl k zavedení sběru kovového 
odpadu ve škole 

-  zapojili jsme se do ekologicko – charitativního projektu SBÍREJ-TONER.CZ  
příspěvek věnujeme Alce – příbramské neziskové organizaci, která pomáhá lidem s různě 
závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory 

- Pomozte nám prosím se sběrem prázdných tonerů a inkoustových kazet (kartonová 

krabice je umístěna ve sborovně). 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

Školní plán EVVO pro školní rok 2017/ 2018 
 
Životní styl a envinromentální  výchova 
Vést zdravý život v současném světě neznamená pouze eliminovat zdravotní rizika ohledně 
lidského zdraví, ale znamená i cíleně přispívat ke zdraví přírodního prostředí. Výchovou se snažíme 
ovlivnit jednání, životní styl a celoživotní směrování dětí, změnit jejich postoje – ovlivnit způsob 
jakým chápou, hodnotí a interpretují svět.  Environmentální výchova je jako cesta, to je 
přesvědčení. Jejím účelem je podchytit každodenní návyky a dovednosti, které vedou k 
odpovědnému a šetrnému jednání k životnímu prostředí.  

 

V krátkodobém programu EVVO jsou naplánovány aktivity vycházející z dlouhodobých cílů. 

V letošním roce chceme pokračovat ve spolupráci se společností RECIFA a.s. v Dolních Hbitech, 
která se soustřeďuje na separaci a recyklaci druhotných surovin. Nejméně dvakrát proběhne sběr a 
následný odvoz  papíru. 

Naše škola je aktivně zapojena do projektu Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalost žáků 
a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů. Mladší žáci využívají programy Centra ekologické 
výchovy Ochrany fauny ČR. Péči o životní prostředí pravidelně zařazujeme do výuky i do 
mimoškolních aktivit. Do práce na škoní zahradě jsou zapojeny všechny ročníky 2. stupně. Praktika 
– projektové týdny jsou ideální pro zapojení znalostí získaných ve vyučování do praktické činnosti. 
Slavnosti pomáhají vnímat řád roku, prohlubují v dětech vztah k tradicím a místu, ve kterém žijí. 
Šíříme myšlenku zdravého životního způsobu.V naší škole klademe velký nárok na náš osobní 
příklad. 

 
Doporučujeme navštívit 
Ekologické centrum Orlov http://www.eco-centrum.cz/, Jeho cílem je přiblížit přírodu všem 
zájemcům a umožnit jim seznámení s moderním přístupem k ochraně životního prostředí.Součástí 
areálu Ekologického centra Orlov o.p.s je zemědělská farma s naučnou stezkou, venkovní expozice 
obojživelníků a plazů ČR, záchranná stanice pro veverky, muzeum a plně vybavená učebna. Vše je 
umístěno v nádherném prostředí brdské přírody a areálu farmy Orlov. 
Nově otevřen Dům Natura v Příbrami, Plzeňská 134, v objektu bývalé České pojišťovny,. Kromě 



informačních tabulek a velkoformátových fotografií si návštěvník může zpestřit prohlídku 
multimediální prezentací, nebo zážitkovou komorou, která simuluje noční život v Brdech včetně 
zvuků a typické vůně lesa. Do konce roku 2016 by měla být otevřena další expozice na téma Papua 
– Nová Guinea a také Sphingidae muzeum, což bude největší muzeum lišajů na světě. Otevřena by 
měla být i výstava fotografií „nebeského fotografa“ Jiřího Jirouška. V průběhu dalších měsíců by se 
měla otevřít paleontologická expozice, která bude vrcholit uspořádáním mezinárodního kongresu v 
roce 2018. Neméně důležitou složkou tohoto mimořádného projektu bude i destinační management 
Brdy. 
Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR (zkratka CEV), které je od roku 2006 
Krajským střediskem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje. 
http://www.ochranafauny.cz/ 

Vzdělávací středisko Lesů České republiky Křivoklát http://www.lesycr.cz/ls180/informacni-
stredisko-lcr/Stranky/default.aspx  

 


