
Naše škola je zapojena do dlouhodobého programu Sdružení středisek ekologické výchovy 

Pavučina (SSEV Pavučina) – MRKVIČKA, která nám na základě zvýšeného zájmu 

o předškolní vzdělávání dětí v environmentální oblasti Dítě a svět, v rámci školního 

vzdělávacího programu, poskytuje informační a metodickou pomoc. 

Pracujeme dle ŠKOLNÍHO PLÁNU EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a 

osvěta) s cílem: 

 

 vést děti k ohleduplnému vztahu k prostředí, ve kterém vyrůstají 

 podporovat získávání nových vědomostí o věcech a jevech v přírodě 

 denně pobývat s dětmi venku v přírodě 

 pozorovat, hledat, sbírat, obdivovat 

 přinášet dětem podněty 

 pracovními aktivitami přispívat k péči o svět kolem sebe 

 prožívat v přírodě společné chvíle naplněné smysluplnými činnostmi 

 výběrem tématu řešit aktuálně problémy, které se v dětské skupině vyskytnou 

 možnost poznat pečlivě blízké okolí, vytvořit pocit sounáležitosti s komunitou – obcí, 

poznávat tradice) 

 

 

Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) jsou dále rozvedeny 

prostřednictvím integrovaných bloků ve Školním vzdělávacím programu S úsměvem jde 

všechno  lépe, zejména prostřednictví integrovaných bloků:  

 

BAREVNÝ PODZIM 

VÍTR FOUKÁ ZE STRNIŠŤ 

KRÁLOVSTVÍ PANÍ ZIMY 

STOPY JARNÍCH ÚSMĚVŮ 

OSTRAVA !!! TADY JSME DOMA 

TÁTA, MÁMA A JÁ 

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ 

 

Činnosti školy v oblasti EVVO: 

 

 celoškolní dlouhodobé a trvalé aktivity 

 celoškolní i třídní jednorázové akce – vycházejí z naplňování potřeb školy, tříd a dle 

aktuálnosti 

 

Dlouhodobé činnosti školy v oblasti EVVO: 

 celoškolní sběr plastových víček, vyhodnocení na konci roku – ve spolupráci 

s NEOMA s.r.o. Nedakonice 687 38, Česká republika  

 celoroční podpora vzdělávání EVVO v přírodě – pozorování, vycházky, ekosystémy 

(louka, řeka, les), proměny krajiny, flora, fauna 

 aktivity mimo školu (sběr kaštanů, péče o okolí MŠ, vycházky do parku – zimní 

krmení, péče o krmítko- ptáci, pěstitelské práce na zahradě…) 

 tématické vycházky, pohybové aktivity 

 metodická podpora vzdělávání, využívání nabídek různých organizací a sdružení, 

zabývajících se programově environmentální výchovou 

 praktické a výtvarné činnosti k tématům EVVO 



 tématické výzdoby interiérů školy se spoluúčastí dětí - jednotlivá roční období, 

pracovní dílny s rodiči – PODZIM, ZIMA, JARO-VELIKONOCE -využití přírodních 

materiálů 

 pomůcky pro EVVO – výuková pexesa, KONTÍKY karty – Má to smysl, třiďte odpad, 

zakládání mobiliářů, získávání dotací na nákup dalších pomůcek 

 pěstitelské práce ve třídě - pokusy ve třídách: pozorování klíčení různých druhů 

semen, péče o květiny ve třídách, péče o drobného živočicha (krátkodobě) 

s vypuštěním do volné přírody 

 pěstitelská činnost ve třídě - miniskleníky 

 zapojení do projektů obce, města, ČR – dle výzev 

 školní projekty s dotační podporou (výsadba zeleně na školní zahradě, OSTRAVA!!! 

Tady jsme doma) 

 výukové filmy pro děti – Lesy, perly naší krajiny, Hory v zimě, CD nosiče apod. 

 vynášení Moreny – tradiční celoškolní akce (21.3.) 

 Den Země (22.4.) – tradiční celotýdenní projekt se zapojením rodičů 

 Světový den životního prostředí (5.6.) 

 účast na akcích Střediska volného času Ostrava – Dětiáda (září, květen) 

 podpora zdravého životního stylu 

 vytváření materiální základny - učební pomůcky k EVVO    

 doplňování knižních publikací k tématu a práce s knihou (příběhy z přírody) 

 exkurze (přiblížit dětem život na farmě, Stanice mladých záchranářů) 

 

 

 



 
 

 

 

 
                                  

                       

 

 


