
Měsíc Krátkodobý plán EVVO 2014/2015 

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

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

- Les – Příběhy pěti stromů, výstava, Sladovna Písek (2. a 3. třída) 
 

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

Michaelská slavnost (1. - 3. třída) 

Říjen Podzimní slavnost (1. - 3. stupeň) 

Listopad Martinská slavnost (1. - 3. třída) 
Výroba a umístění krmítka pro ptáky na školní zahradě (školní družina) 

Prosinec Vánoční slavnost (1. - 3. stupeň) 

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

Únor Exkurze do třídírny odpadu v Dolních Hbitech (2. stupeň) 
Výukový program – Centrum Ochrany fauny ČR, Hrachov (1. stupeň) 

Březen Přesazování pokojových rostlin ve třídách (1. - 3. stupeň) 
Úprava záhonů na školní zahradě (2. stupeň) 
Masopustní průvod (1. - 4. třída) 

Duben Ekotýden – biodynamické zemědělství (3. stupeň) 
Den Země – 22. 4. - 25.4. - úklidové práce na školní zahradě a v okolí školy 
Velikonoce – tématický den (1. stupeň) 

Květen Projektový týden zaměřený na průřezová témata (2. stupeň) 
Pobyty v přírodě (1. a 2. stupeň) 

Červen Svatojánská slavnost (1. – 3. třída) 
Řemesla – tradiční techniky, dovednosti – prohlubování vztahu k našemu dědictví 
a tradicím (3. třída)  
Letní slavnost (1. - 3. stupeň) 

  
 
Další akce v průběhu roku: 
Výukový program – Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR (zkratka CEV) , které je 
od roku 2006 Krajským střediskem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského 
kraje.  
Cílem je předávat znalosti a dovednosti potřebné pro ochranu životního prostředí co nejširšímu 
okruhu lidí všech věkových kategorií. 
Les – Příběhy pěti stromů, výstava, SladovnaPísek 
Lektorské programy pro školní skupiny představí dětem les, jako předobraz lidského světa: les jako 
živé společenství stromů, které v mnohém připomíná společnost lidí – její neustálý koloběh od 
zrození (semínko stromu) až po smrt (tvorba humusu a následně vznik podmínek pro další růst). A 
nezapomínáme ani na magický svět lesa se svými viditelnými i skrytými bytostmi. Návštěvníci si 
mohou v kořenech, kmenech a korunách stromů hrát, objevovat a prožívat něco tak fantastického, 
že se budou chtít do magického lesa ve Sladovně vracet. 

Využití služeb informačního a vzdělávacího střediska Lesů České republiky Křivoklát   

Exkurze do třídírny odpadu v Dolních Hbitech (2. stupeň a 3. stupeň) 



 

 

Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

Školní plán EVVO pro školní rok 2014/ 2015 

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.  

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. 

 
 


