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Úvod: 

Environmentální výchova v České republice dosáhla za dvacet pět let své svobodné 

existence značných úspěchů. Naše škola má množství každoročně realizovaných 

programů vlastních, ale i vydaných formou metodických materiálů z různých 

ekologických středisek jako je Pavučina, Sluňákov atd.  

Výchova environmentální je chápána jako výchova, směřující k souladu člověka s 
životním prostředím (environmental education). Má svoje aspekty společensko vědní, 
technické, ekonomické, atd. Není zcela totožná s výchovou ekologickou, jejímž cílem 
je naučit se chápat vztahy v ekosystému (ecological education). Někdy se setkáváme 
také s pojmem výchova k trvale udržitelnému způsobu života, což může, ale nemusí 
být chápáno jako synonymum pro environmentální výchovu.  
 
V rámci programu environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty řešíme především: 

 
 

1. Možnosti a způsoby uplatňování komplexně pojaté environmentální výchovy a 
osvěty v jednotlivých vyučovacích předmětech. V průběhu školního roku 
2012/2013 byla environmentální vzdělání, výchova a osvěta rozpracována a 
zařazena do tematických plánů jednotlivých ročníků ve všech předmětech. Její 
plnění je pravidelně kontrolováno a hodnoceno na jednotlivých jednáních 
metodických a předmětových komisích. Rámcový vzdělávací program možnosti 
ještě rozšířil. 

 
2. Způsoby integrovaného přístupu ke zkoumání a uvědomování si vztahů člověka 

k prostředí a výzkumu udržitelnosti rozvoje. 
 
3. Spolupráci školy s rodinou, s obcí, s podnikatelskou sférou a dalšími subjekty 

v utváření odpovědných postojů k životnímu prostředí. Zde zdůrazňuji spolupráci a 
účast na jednotlivých akcích OS ČČK, HS Karviná, odborem životního prostředí 
města Karviná.  

 
4. V rámci zvyšování odborné a metodické úrovně environmentálního vzdělání, 

výchovy a osvěty jsou učitelé informování o vzdělávacích programech žáků a 
učitelů na informační nástěnce ve sborovně školy. Dále jsou informování o 
aktivitách a akcích jednotlivých sdružení, které jsou zaslány na školu. Využíváme 
nabídku středisek ekologické výchovy Pavučina, Fakultním pracovištěm Ostravské 
Univerzity a Nositelem akreditace MŠMT:15190/2003-25-51 a Tereza - sdružením 
pro ekologickou výchovu Praha, středisko Sluňákov Olomouc. 

 
 
Na naší škole environmentální výchova byla realizována dle plánu činnosti na školní 
rok 2012/2013, který vychází z dlouhodobého plánu EVVO a byl propojen tematickým 
plánem jednotlivých předmětů. Plán činnosti byl naplánován a plněn v jednotlivých 
měsících takto: 
 
 
 
 



A) Trvalé aktivity školy: 

Sběr papíru, PET víček, kaštanů, suchého pečiva pro lesní zvěř, drobných 
elektrospotřebičů, sběr starých lyží pro vybudování kompostovací jámy, starých 
baterii – zapojení do celostátního projektu Recyklohraní  
Péče o úpravu a zeleň v okolí školy 
Úprava květin na chodbách školy 
Estetizace školy (ekologické nástěnky)  
Údržba květin a estetizace tříd 
Úprava a údržba školní zahrady s bezbariérovým přístupem 
Projektová činnost v rámci vzdělávacího programu  
Využití ekologických aspektů učiva v mezipředmětových vztazích 
Zapojení dalších učitelů a žáků do environmentáních činností 
Vedení webových stránek aktuálně k ekologickým akcím 
Spolupráce se středisky ekologické výchovy – TEREZA, VERONICA 
Spolupráce s městským úřadem (Odbor ŽP), Nadace Zdravé město Karviná, ČČK 
Spolupráce se ZŠ z Polska 
Spolupráce s MS Karviná – Starý Ráj  
Exkurze, besedy, přednášky  

B) Jednorázové akce školy: 

Září 

- Podzimní úklid okolí školy v rámci pracovních činnosti – sběr papírků, úprava 
chodníků hrabání listí a pokosené trávy – září 2012.  

- Dne 11. 9. 2012 se na školním hřišti uskutečnila akce „Dravci“. Akce se 
zúčastnily všechny děti 1. a 2. stupně. Praktická ukázka byla doplněna 
odborným výkladem na téma „Význam dravců ve volné přírodě a jejich 
chování“.  

- Soutěž – Včelí domečky – žáci naší školy se zapojili do soutěže, kterou na 
jaře tohoto roku vyhlásil Svaz včelařů v Karviné. V pátek 6. 9. 2013 
v prostorách SPŠ Karviná zahájená včelařská výstava, na niž vítězové soutěže 
z rukou náměstka primátora MMK Dalibora Závackého obdrželi diplomy a 
věcné ceny. Žáci naší školy se umístili na předních místech. Výsledky soutěže:  
Kategorie nejlepší výkres:  Kategorie nejlepší model: 
1. Adan Fójcik, 9.A    2. Sabina Szabó, 9.A 
2. Vanesa Dávidová, 9. A   3. Barbora Paloncyová, Jan Lebr, 8.A 
3 Adéla Kullová, 9.A   

- Karviná - V závěru léta město Karviná připojilo k Týdnu mobility a uspořádalo 
pro nejširší veřejnost různé sportovní akce na podporu alternativní dopravy i 
zdravého pohybu. Nabídka sportovních aktivit uspokojil každý věk i stupeň 
fyzické zdatnosti. Na této akci asistovali žáci naší školy a to v spolupráci s OS 
ČČK. Žáci předváděli poskytnutí první pomoci při zástavě dechu, předváděli 
ošetření pomocí šátkových obvazů a také předváděli KPR. Akce se zúčastnili 
žáci 9. AB, 6. A a 4. A. Jednalo se o:  

V úterý 18. září od 15 do 17 hodin se mohli nejen menší děti projet na 
koloběžkách po parku Boženy Němcové (zámecký), závodit tu mohli děti do 8 let, 
ale i pro ostatní byl v areálu lodiček v parku připraven zábavný program. 
Ve čtvrtek 20. září od 15 do 17 hodin procházky po Masarykově náměstí v 
centru s průvodcem a ukázkou chůze s trekkingovými holemi. 



Tradiční jízda s názvem Nejen s kolem kolem Karviné program Týdne mobility 
uzavřela v pátek 21. září – od 14 hodin mohly děti i dospělí soutěžit na 
cyklostezkách. Start byl u OD Prior ve dvě odpoledne, konec v 18:00 v amfiteátru 
v zámeckém parku, na trasách byly soutěže. Jet se mohlo na kole i koloběžce a 
bylo možné se ukázkově projet i na segwai nebo v kočáře.  Pořadatelem bylo jako 
vždy statutární město Karviná, které akci organizuje v rámci Evropského týdne 
mobility. Jejím cílem byla především podpora cyklistické dopravy. I letos bylo 
stanoviště s PP, kde účastníci mohli prokázat své dovednosti v oblasti 
poskytování první pomoci. Ve funkci hodnotících komisařů byli žáci naší školy, 
kteří jsou členové zdravotnického kroužku na naší škole.  
- 19. 9. 2012 – ZOO – soutěž – žáci přírodovědného kroužku se zúčastnili 

soutěže v ZOO Ostrava pod názvem „Velká cena malých přírodovědců“, 
letošní téma bylo „ČR – život ve vodě a kolem ní“. Soutěžila sedmičlenná 
družstva ze 4. a 5. ročníků. Soutěž probíhala v areálu ZOO, kde družstva 
plnila různé úkoly.  

- 25. 9. 2013 – Rrecyklo – Masarykovo náměstí – akce Asekolu „Najdi si svůj 
červený kontejner“ – tuto akci navštívily tyto třídy: 4. AB, 5.A, 7.B, 9.AB. Naše 
škola se již dlouhodobě zabývá a zapojuje do třídění a sběru odpadu.   

- 27. 9. 2013, 24. 10. 2012 a 7. 2. 2013 – nás navštívili naši přátelé z polské 
Wodzislawi. Setkání bylo ve sportovním duchu zaměřený na zdravý životní 
styl. Je to pokračování projektu „Přátelství bez barier“.   

- Zdravé zuby - jako každý rok i v letošním školním roce zúčastnili celostátního 
projektu Zdravé zuby. V průběhu školního roku se zúčastňovali preventivních 
zubních prohlídek a odhadovali, kolik vrstevníku se takového projektu zúčastni 
v rámci České republiky.  V rámci projektu zdravé zuby jsme si pozvali mladé 
mediky z Olomoucké lékařské fakulty, kteří nám proškolili žáky 1. stupně. 
Přednáška byla s praktickou ukázkou. Cílem celorepublikového projektu zdravé 
zuby je: 

zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění 
zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech 

motivovat všechny děti mladšího školního věku k návštěvě stomatologické 
ordinace 

- V rámci ŠVP pro žáky 2. a 3. ročníků byl vytvořen projekt Pán Podzim má príma 
nápady – kde byly využity mezipředmětové vztahy napříč celým výukovým 
spektrem. Žáci zkoumali znaky podzimu, chování zvířat na podzim, listnaté a 
jehličnaté stromy, ptáci stěhovaví a stálí, pomoc zvířatům při přípravě na zimu – 
sběr kaštanů a žaludů. Projektu se zúčastnilo 84 žáků. Žáci 1. ročníků pracovali 
na projektu Podzimníček v počtu 45 účastníků.  

Říjen 

- Měsíc říjen byl vyhlášen měsícem sběru kaštanů a projektového vyučování na 
1. stupni. Letos jsme nasbírali v městských částech 1,5 tuny kaštanů, které jsme 
předali Mysliveckému svazu Karviná – Ráj. Nejvíce kaštanů nasbírali žáci 1. 
stupně.  

- VOLBY – úterý dne 25. 10. 2012 se po roce uskutečnily na naší škole volby do 
Žákovské rady Dětského parlamentu. Do předvolební kampaně se přihlásilo 



celkem 6 kandidátů. Voleb se zúčastnilo celkem 307 voličů, vítěz získal 200 
hlasů. Zvítězila Natálie Miklánková z 9. A.  

  
Listopad 
 

- Adopce „Medvěda ušatého“ – pro ZOO Ostrava – výběr peněz pro adoptované 
zvíře. V průběhu měsíce listopadu bylo vybráno …………Kč a zasláno na výše 
uvedenou instituci. 

- 2. - 4. 11. 2013 – výjezd do Moravskoslezských Beskyd. Cílem bylo 
pozorování přírody a její příprava na zimu. Žáci pracovali ve skupinách. Svoji 
činnost zaměřili na pozorování a úklid vybrané lokality v lese.    

- 5. 11. 2013 – přednáška “Ochrana dětí“ – poznávání a rozlišování možných 
situací, do kterých se mohou děti dostat. 40 žáků 4. ročníku na toto téma 
proškolila Policie ČR. 

- 14. 11. 2012 - ZOO Ostrava „Malý přírodovědec“ - Okresní soutěž jak 
znáš naší přírodu, žák identifikoval zvířata a rostliny. Byla to poznávací 
soutěž, kde žáci uplatnili své znalosti, ale rovněž svou fyzickou zdatnost. 
Akce se zúčastnilo 12 žáků naší školy. 

 
Prosinec 

- 5. 12. se slaví Mikuláš. Předvečer svatého Mikuláše chodí Mikuláš, čert a 
anděl, aby zjistili, zda děti poslouchaly celý rok a zda si zaslouží nějakou tu 
sladkost, kterou sponzorovalo o. p. s. Dobrodiní. 

- 12. 12. 2012 – Bruslení ve městě – Den se zimním sportem – žáci měli 
možnost se seznámit s využitím volného času. Návrat k pohybu 
v přírodě. Akce se zúčastnilo 42 žáků 4. ročníku. 

- 17. - 21. 12. 2012 - Ozdravný lyžařský kurz Bukovec - využití volného 
času, zaměření na lyžování a na zdravý životní styl. 12 žáků získalo 
dovednosti v oblasti lyžování, lyžařské výzbroje. 

- Dne11. 12. 2011 se uskutečnila beseda na téma Vánoce. Vznik, tradice a vývoj 
v průběhu desetiletí. Vánoce na naší škole proběhly tradičně – pečení, besídky, 
rozdávání dárků, soutěž tříd ve vánoční výzdobě.  Pečení bylo zaměřeno na 
zdravou výživu a návrat k tradičnímu cukroví. Vše vyvrcholilo 19. 12. 2012. Dne 
11. 12. 2012 vystoupili členové souboru AMADIS na Masarykově náměstí 
v Karviné. 

- Pečení vánočního cukroví  - žáci pekli v duchu českých tradic od 1. – 5. ročník.  
 
 
 
Leden 
 

- 7. 1. 2013 – Sportovní disciplíny, zdravý životní styl, kolektivní 
spolupráce v rámci příhraniční spolupráce. Naší školu reprezentovalo 8 
žáků.   

- Měsíc leden a únor – byl vyhlášen měsícem „Sběru suchého pečiva pro 
strádající lesní zvěř“, škola celkem nasbírala 21 velkých pytlů. Pečivo bylo 
poskytnuto MS Karviná – Ráj. 

- 17. 1. 2013 - Čechy krásné - beseda v knihovně o naší vlasti pro 49 žáků 5. 
ročníků.  



  
Únor 

-  Kurz plavání žáků 2. a 3. - tříd po dobu šesti měsíců 

 

Březen 
- 22. 3. 2013 proběhl projektový den Velikonoce – cílem celé akce bylo v duchu 

tradic připravit se na již tradiční „Velikonoční jarmark“. Žáci všech tříd se rozdělili 
do dílniček a vyráběli výrobky pro výše uvedenou akci. Vyráběli tradiční výrobky, 
ale používali již použité materiály. Vyvrcholením byl den 25. 3. 2013 kdy se 
konal „Velikonoční jarmark“.   

- 21. 3. 2013 – Mravenci – výukový program ve Stanici mladých přírodovědců pro 
žáky 2. ročníku. Akce se zúčastnil 19 žáků, de se seznámili s přírodním 
společenstvem les. 

 
Duben 
- V průběhu měsíce dubna se na naší škole uskutečnila řada akcí – besedy, 

návštěvy přírodovědné stanice a tradičně velká akce „Dny Země – Ropa – 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje“ za finanční podpory města v hodnotě 
12 000,- Kč. viz samostatné vyhodnocení akce. 

- Městské kolo HMZ - v pondělí 18. dubna 2013 se na Základní škole U Lesa v 
Karviné sešli mladí zdravotníci a poměřili tady své znalosti v poskytování 
předlékařské první pomoci. Uskutečnilo se městské kolo HMZ v rámci všech 
základních škol ve městě a jeho okolí. Soutěž proběhla ve 2 kategoriích, I. a II. 
stupně. Soutěže se zúčastnilo 19 družstev. Soutěžilo se ve družstvech na  5-ti 
stanovištích s 8 poraněními. Jedná se o postupové soutěže, které pořádá Český 
červený kříž. Soutěž byla velmi náročná na teoretickou i praktickou přípravu. Do 
vyššího kola postoupila družstva z 2. a 3. místa II. stupně. Projekt seznámil děti 
s principy záchrany života, ochrany zdraví, první pomoci, pomoc v pohybu 
handicapovanými občany. Umožnil uplatnit základní znalosti, jak pracovat 
s lidmi, jak jim pomáhat v době běžné i době mimořádné situace. Zabezpečil 
nácvik dovednosti základní první pomoci.  

- V pondělí 6. 5. 2013 si žáci prvního a druhého stupně zasoutěžili. Jízda zručnosti, 
dopravní test a první pomoc jsou disciplíny ve školním kole dopravní výchovy. Nejlepší 
nás reprezentovali v městském kole.  

 
Květen 

- V letošním školním roce byla zorganizována ŠvP 3x. Akce se uskutečnily 
v Prostřední Bečvě a v Hrádku. Celkem se zúčastnilo 144 žáků. Kromě učení a 
vycházek, sportovních her, žáci pracovali na projektu Zlatá nit. 

- V pondělí 6. 5. 2013 si žáci prvního a druhého stupně zasoutěžili. Jízda zručnosti, 
dopravní test a první pomoc jsou disciplíny ve školním kole dopravní výchovy. Nejlepší 
nás reprezentovali v městském kole.  

- Okresní kolo HMZ - v pondělí 6. 5. 2013 se na Základní škole U Lesa v Karviné sešli 
mladí zdravotníci a poměřili tady své znalosti v poskytování předlékařské první pomoci. 
Uskutečnilo se okresní kolo HMZ v rámci všech základních škol okresu Karviná. 
Soutěž proběhla ve 2 kategoriích, I. a II. stupně. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. 
Soutěžilo se ve družstvech na  5-ti stanovištích s 8 poraněními. Jedná se o postupové 



soutěže, které pořádá Český červený kříž. Soutěž byla velmi náročná na teoretickou i 
praktickou přípravu. Žáci II. Stupně naší školy se umístili na 2. a 3. místě.  

- Průkaz cyklisty - 4. ročníky každým rokem skládají zkoušku z cyklistických 
dovedností. Zkouška se skládá s přednášky, vědomostního testu a praktické 
zkoušky, tj. jízdy na kole. Zkouška nebyla jednoduchá. Ve 4. A a 4. B třídě ji 
úspěšně složilo 35 žáků. 

- Pozorování přírody v lese – 28. 5. 2013 - školní výlet žáků 3. ročníků – pozorování 
proběhlo na RS Gírové v počtu 22 žáků. 

 
Červen 

 
- Měsíc červen – třídy se zaměřily na výlety s poznáváním svého okolí, ČR 

s návštěvou ZOO, parků a přírody. Chování žáků v souladu s přírodou byl cílem 
všech výletů.  

- Deník vyhlásil soutěž - Na závěr školního roku DENÍK vyhlásil soutěž 
„Přivítejte léto a prázdniny s Deníkem a novinovými zvířátky“. My jsme se 
rozhodli, že se zapojíme do této soutěže a dne 5. 6. 2013 v rámci pracovních 
činnosti jsme vyráběli. Vytvořili jsme si dvojice a naše fantazie neznala mezí. 
Snad se nám to povedlo.   

- 7. 6. 2013 – výuková akce na téma „Po stopách pračlověka Bertíka“ – školní 
výlet. Cílem bylo seznámení se s historií a význam člověka v minulosti s vlivem 
na současnost. Celkem se zúčastnilo 37 žáků 2. ročníku.  

- Adaptace zvířete v ZOO Ostrava – dne 12. 06. 2013 se žáci naší školy zúčastnili 
výletu do ZOO Ostrava. Akce se zúčastnilo 45 žáků, dle výběru třídních učitelů.  

- 14. - 16. 6. 2013 - Poznáváme přírodu na jaře, rozeznáváme stromy – 
využití názoru, praktická ukázka, poznávání rostlin a stromů. V rámci akce 
jsme se zaměřili na spolupráci mladších a starší žáků zaměřenou na práci 
ve skupinách. Akce se zúčastnilo 24 žáků.  

- První pomoc v praxi – dne 21. 6. 2013 skupina zdravotníků z OS ČČK Karviná  
vytvořili projekt k proškolení žáků základních škol s cílem seznámit děti s první 
pomoci v mimořádných situacích. Jednalo se o žáky 8. třídy, kteří si mohli ověřit 
již získané teoretické znalosti v praxi. Teoretická část byla doplněna prezentací 
a v praktické části si žáci mohli vyzkoušet běžná poranění od zástavy dechu až 
po zlomeniny. Školení pod vedením zdravotníků proložené skutečnými příběhy 
se velmi líbilo.  

-  
 
 
 
C) Oblast mezipředmětových vztahů:  
 

Enviromentální výchova v ČSP školní rok 2O12/13 
1. Byla uplatňována ve všech vyučovacích hodinách. Zaměřili jsme se na 

pěstování takových rostlin, které nejefektivněji zužitkujeme a zpracujeme. 
Přes zimní období jsme využívali druhotné suroviny, přírodní materiál a 
předměty, které byly určeny k likvidaci nebo odpisu. 

2. V podzimních měsících jsme sklidili bylinky, které jsme usušili a prodali na 
velikonočním jarmarku. 

3. Zkonzumovali jsme také mrkev, fazole využijeme k jarnímu výsevu. 



4. Na podzim jsme připravili zahradu na zimu: vyryli jsme a uskladnili 
k přezimování hlízy květin, svázali bambusovou trávu,poryli záhony, uklidili 
pod ovocnými stromy. 

5. Z ořezaných větví a jiných přírodnin jsme vyráběli skřítky, z bambusové trávy 
pak ptačí budky. 

6. Naučili jsme se pracovat s technickým výkresem a zhotovili jsme modely 
hraček a dekorací. Své využití našly i šišky, traviny, stébla aj. 

7. Nezapomněli jsme ani na krmítka pro ptactvo. Podařilo se nám sklidit i několik 
slunečnic, z nichž nám zbylo i trochu semínek pro sýkorky. 

8. Na velikonoční  jarmark jsme vyrobili celou řadu výrobků. Učili jsme se drhat, 
vyrobili jsme drhané závěsy, opasky, náramky přátelství, učili jsme se 
háčkovat, a přišívat knoflíky a šít maličkosti (obaly na mobil, tašky a taštičky 
na dárky, prostírání s aplikacemi. Vyzkoušeli jsme i batikování. 

9. Ve školní kuchyňce jsme pekli cukroví i tradiční vánočky, perníčky, mazance,  
které se rovněž prodávali na jarmarku. 

10. Svou fantazii si vyzkoušeli žáci deváté třídy při výrobě voňavých mýdel 
různých tvarů, ale také při výrobě modelu bytu, ve kterém měli uplatnit 
požadavky na moderní bydlení (rovněž s využitím druhotných surovin). 

11. Žáci sedmé třídy si zase vyzkoušeli výrobu mechanické hračky s využitím 
kartonu z použitých krabic a nýtování. 

12. Svými výrobky jsme vyzdobili sklepní učebnu pěstitelských prací. 
13. Po celý rok pečujeme o květiny na chodbách i v odborných učebnách. 
14. Do výuky byla zařazena i teoretická příprava. Žáci devátých tříd se seznámili 

s elektrospotřebiči v domácnosti. S jejich technickými parametry, 
energetickou spotřebou, údržbou i ekologickou likvidací. Na toto téma 
vypracovali oborovou práci podle vybavení jejich domácností. 

15. Také se seznámili se zpracováním dřeva, jeho tříděním podle kvality, tloušťky 
a šířky, s jeho využitím v praxi. Poznali, jak se využívá dřevěný odpad na 
výrobu překližek, laťovek, dřevotřísky a jiných materiálů jako náhražek dřeva 
v nábytkářském průmyslu a ve stavebnictví. 

16. Vyzkoušeli si práci s nástroji určenými k opracování dřeva (pily, dláta, rašple, 
pilník), zkusili práci s ruční vrtačkou. 

17. Všechny dřeviny, které byly vysázeny v rámci projektu „ Učebny v přírodě“ se 
ujaly. 

18. V této době provádíme na školní zahradě jarní práce, máme zaseto, 
předpěstovali jsme si sazenice a vysadíme i přezimované rostliny. 

 
V rámci Dnů Země  
 

 Žáci přesadili květiny. Vyhrabali suché listí pod okny školy, vyseli do 
truhlíku semínka květin. 

 Vyhrabali trávník kolem záhonů, očistila podezdívku plotu, okopala půdu 
kolem keřů. 

 Dívky uklidily prostor kolem vchodu na školní hřiště a protilehlý svah. 
Zaseli mrkev, hrách a ředkvičku. 

 Zpracovali bambusovou trávu a provedli úklid travnaté plochy kolem 
záhonů.  

 Uklidili a vyhrabali prostor kolem tělocvičny a pod okny šaten TV. 

 Realizovali jsme celoškolní projet „Ropa“ – obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje – viz samostatné vyhodnocení. 



 
Enviromentální výchova v hodinách ČSP 
 
1. Práce na školní zahradě 
Provedli jsme sklizeň a následné využití výpěstků 

- Sušení léčivých bylin  

- Výroba podzimních dekorací s využitím ozdobných tykví  

- Sklizeň mrkve a cibule, jejich zpracování  

Provedli jsme úpravu okrasného záhonu s výsadbou nových keřů a květin 
Připravili jsme pozemek na zimu (rytí) a uskladnili jsme hlízy květin. 
 
2. Práce ve škole 
Žáci se seznámili s užíváním a údržbou elektropřístrojů v domácnosti, se 
zpracováním odpadů (vyrobili jsme celou řadu výrobků z druhotných surovin,  

- Kapsičky na mobil  

- Prostírání  

- Drhané závěsy  

- Ptačí budky 

- Taštičky na dárky  

- Vázy z nevratných lahví 

- Mýdlo s vonnými esencemi  

- Model poddolovaného města Karviná 

 
d) Ročníková projektová činnost ve školním roce 2012/2013 
24. – 28. září 2012  Podzim      5. AB 
září – říjen 2013  Podzimníček      1. AB 
říjen 2012     Voda a vzduch podmínky života    8. A 
listopad 2012  Minerály a horniny     9. AB 
listopad 2012  Živočichové a rostliny jednotlivých přírodních 4. AB 
    společenstev 
5. listopad 2012    Vesmír      5. AB 
prosinec 2012  Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie 9. AB 
7.  - 25. leden 2012  Podnebí      5. AB  
18. – 22. únor 2013 Voda       3. AB 
1. březen 2013   Využití přírodních zdrojů    9. AB 
březen 2013   Zdravé zuby      1. stupeň 
8 - 12. duben 2013  Praha       5. AB 
duben, květen   ŠvP – Prostřední Bečva, Hrádek   1. stupeň 
červen 2013   Landek – geologické muzeum Ostrava  9. AB  
15. 4. - 14. červen 2013  Evropa      5. AB 
 
Ve dnech 7. ledna - 11. ledna a 14. ledna - 18. ledna 2013 se uskutečnil audit ke spotřebě 
elektrické energie. Cílem bylo zjistit spotřebu a zaměřit se na úsporu. V rámci předmětu, 
pod vedením Mgr. Šárky Fabiánové, bylo vyhlášeno šetření elektrickou energii. Před 
vyhlášením se sledovala spotřeba, která se zapisovala do připravených záznamníků. 
Paradoxem je, že v týdnu šetření byla větší spotřeba než v předchozím týdnu  



(viz příloha č. 4). Dle našeho názoru negativní výsledek je ovlivněn malou propagaci a 
nezájmu jak u žáků, tak i učitelů o snížení spotřeby elektrické energie. Toto se také 
projevuje ve spotřebě vody. 
 
Environmentalní výchova proběhla na naší škole ve spolupráci se všemi učiteli, 
jednotlivými metodickými i předmětovými komisemi. Úzce souvisela s plánem 
Dětského parlamentu působícího na naší škole. Lze konstatovat, že žáci aktivně 
přistupovali k plnění jednotlivých úkolů, aniž by si uvědomovali, že naplňují zásady pro 
environmentální výchovu. Celou činnosti jsou žáci vedeni k ochraně životního 
prostředí se zachování přírodních zdrojů, čistého ovzduší i prostředí, tak by se tato 
činnost stala jejich návykem. K ohleduplnému chování se k samým sobě, spolužáků, 
spoluobčanům, okolí i přírodě samotné, ale také k udržování tradic, k využívání 
volného času a správného životního stylu.   
 
V tomto školním roce byl vypracován plán na jednotlivé měsíce s tematickým 
zaměřením a s výchovně vzdělávacími cíli včetně. Plán se nám podařil splnit. Docela 
dobře jsme si vedli ve: sběru papíru, elektro spotřebičů a PET víček. V rámci soutěže 
Moravskoslezkého kraje, kterou organizuje RADAMOK jsme se umístili na 3. místě. 
Také se nám daří třídit odpad v jednotlivých třídách, které jsou vybavené 
dvousložkovými odpadkovými koši a samostatnými krabicemi pro sběr papíru. Na 
chodbách jsou umístěny sběrné nádoby pro třídění.  
Měli bychom si uvědomit, že pokud budeme čerpat přírodní bohatství tímto tempem, 
nic dobrého nás nečeká. Proto by se měl stát cílem společnosti trvale udržitelný 
rozvoj, ke kterému vede environmentální výchova. 
 
Karviné dne 27. 06. 2013 

 
 
 
 

Seznam příloh 
 

    1. Sběrová aktivita školy     1ks 
 2. Tabulka vedení sběrové aktivity   4ks 

3. Roční plán EVVO     5ks 
 4. Výsledky auditu      1ks 
 5. Výsledková listina ve sběru PET-víček – MS kraj 1ks 
 
 
 
 


