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Úvod: 
 
Environmentální výchova obsahuje veškeré vzdělávací, výchovné a osvětové úsilí, jehož 
cílem je zvyšovat spoluodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody a společnosti, 
rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí při řešení problémů péče o přírodu 
i problémů lidské společnosti a utvářet takové hodnotové postoje, které podporují 
střídmost, nekonzumní způsob života, duchovní kvality, smysluplné využívání 
přírodních zdrojů atd. 
Environmentální vzdělávání je proces, jenž nám předkládá systém vědomostí, 
dovedností, návyků a postojů, které odpovídají potřebám společnosti a umožňují 
optimální rozvoj lidské osobnosti. Jde o vzdělávání k trvale udržitelnému 
rozvoji. 
Snahou environmentální osvěty je posouvat všeobecné mínění a lidské postoje 
ve prospěch udržitelného života. Osvěta zaměřená na nejširší vrstvy obyvatelstva či 
specifickou cílovou skupinu lidí by měla pozitivně ovlivňovat postoje lidí ve prospěch 
kvality života a zdravého životního prostředí pro současné i příští generace. 
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.  
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 
2013/2014 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, společnosti Dobrodiní působící na naší škole.  

 
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 a pedagogické poradě učitelů. 
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 2013/2014, 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, starých baterii, prázdných náplni z tiskáren počítačů a kopírek – 
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), 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 2013.  
- Karviná - V závěru léta se město Karviná připojilo k Týdnu mobility a uspořádalo 

pro nejširší veřejnost různé sportovní akce na podporu alternativní dopravy i 
zdravého pohybu. Nabídka sportovních aktivit uspokojila 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 7. A, 5. A . 

- Žáci naší školy se umístili v rámci celostátního projektu „Zdravé zuby“. Jednalo 
se o Adélu Višňovou z 5. A třídy a Adama Chlebíka z 2. A třídy. (příloha č. 3) 

- „Pan Podzim má príma nápady“ – ve středu dne 26. 9. žáci 1. a 2. ročníku při 
vítali podzim. Ve třídách si povídali, jaké má nápady má pan Podzim. Potom se 
vydali do parku B. Němcové, kde si povídali o stromech a jejich skřítcích, udělali 
jim domečky a pojmenovali je. Ve skupinách si vyrobili skřítky. Projektové 
vyučování bylo ukončeno relaxací u stromů. Akce se zúčastnilo 80 žáků. (příloha 
č. 1) 

- 10. 9. 2013 – 10. 1. 2014 proběhl plavecký kurz pro žáky 2. – 3. ročníku. Kurz 
absolvovalo 80 žáků.   

- „Žáci se snaží třídit odpad“ – seznámení se systémem třídění odpadu na naší 
škole. 1. ročník – 43 žáků. 

- Dle ŠVP byl připraven projekt „Ovoce a zelenina“ pro žáky 1. - 2. ročníku. Žáci 
se pomocí praktických činností seznámili s různými druhy ovoce a zeleniny, 



poznali jejich chuť, vůni, strukturu. Seznámili se s podzimním ovocem a 
zeleninou formou praktického cvičení – ochutnávky. 

 
Říjen 
- Měsíc říjen byl vyhlášen měsícem sběru kaštanů a projektového vyučování na 

1. stupni. Letos jsme nasbírali v městských částech 820kg kaštanů, které jsme 
předali Mysliveckému svazu Karviná – Ráj.  

- VOLBY – dne 25. 10. 2013 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 325 voličů. Zvítězil Tomáš 
Švacho z 9. A . 

  
Listopad 

- Adopce „Medvěda ušatého“ – pro ZOO Ostrava – výběr peněz pro adoptované 
zvíře. V průběhu měsíce listopadu bylo vybráno 6 948.-Kč a zasláno na výše 
uvedenou instituci. 

- 1. 11. 2014 se uskutečnila exkurze do ZOO Ostrava 7. – 8. tříd. (příloha č. 4) 
- 1. - 3. 11. 2014 – 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. Akce se zúčastnilo 
28 žáků.   

- 14. 11. 2014 – přednáška Policie ČR na téma „Šikana“. Akce se zúčastnilo 38 
žáků 3. ročníku naší školy. 

- 4. – 15. 11.2013 – „ U nás doma“ - Žáci se seznámili se základním modelem 
rodiny, vztahy v rodině, vzájemnou pomocí mezi členy rodiny. Sestavili 
jednoduchý rodokmen své základní rodiny. 

-  
 
Prosinec 

- Ve třídě 5. A proběhl vzdělávací projekt na téma „Vesmír“. Žáci pracovali po 
dobu 6-ti týdnů ve skupinách, které si pojmenovali. V rámci projektu řešili 
matematické výpočty, hádanky, geometrické zápletky. Četli odborné články, 
z kterých si vypracovávali výpisky, hledali rýmy v básních ve vesmíru. Propojili 
téma „Vesmír“ se všemi vyučovacími předměty a zároveň uplatnili již získané 
vědomosti a dovednosti. Projekt byl ukončen závěrečnou prezentaci 
jednotlivých skupin. Prezentace proběhla dne 5. 12. 2013 v multimediální 
učebně před ročníkovými spolužáky, kteří se zároveň stali hodnotící porotou. 
Na závěr byla vyhodnocena nejlepší skupina a odměněna sladkou medaili. 

- Přišel k nám Mikuláš. Dne 6. 12. 2013 se otevřely dveře do školy a vstoupila 
skupina, která byla vedena Mikulášem. Nechyběl ani anděl a ani čert. Zlobivci 
se přiznali a přislíbili poslušnost. Za melodie vánočních písní jsme obdrželi 
adventní kalendář se sladkostmi. Ve vzduchu voněl čas vánoční. Sladkosti, 
sponzorovala společnost Dobrodiní o. p. s.. (příloha č. 5)  

- 6. 12. 2013 nás navštívila Policie ČR s přednáškou „Ajax“. Akce se zúčastnilo 
38 žáků 3. ročníku naší školy. 

- 12. 12. 2013 – Bruslení ve městě – Den se zimním sportem – žáci měli 
možnost se seznámit s využitím volného času. Návrat k pohybu v přírodě. 
Akce se zúčastnilo 90 žáků od 1. – 5. ročník. (příloha č. 6) 

- Dne 13. 12. 2013 jsme se sešli v 5. A třídě, abychom připravili výrobky na 
velikonoční jarmark. Naše dílnička se jmenovala „Zdobení perníčků“. Za 



přítomnosti maminek jsme se s úkolem poprali. I výroba záložek dopadla 
dobře. Naše výrobky měly úspěch.  

- 17. 12. 2013 proběhl projektový den Vánoce – cílem celé akce bylo v duchu 
tradic připravit se na již tradiční „Vánoční jarmark“. Žáci všech tříd se rozdělili 
do dílniček a vyráběli výrobky pro výše uvedenou akci. Vyráběli tradiční 
výrobky, ale používali již použité materiály. Byl také připraven program a to 
pěvecké vystoupení, divadlo v provedení divadelního souboru AMADIS a 
taneční vystoupení. Poslední prosincový den probíhaly besídky, rozdávaly se 
dárky. 

- Dne 18. prosince 2013 žáci 5. A realizovali projekt „ Vánoce ve světě“. 
V rámci tohoto projektu se zaměřili na Vánoce v Evropě – což je učivo 5. 
ročníků. Výjimkou byla pouze skupina žákyň, které chtěly své spolužáky 
seznámit s exotickým státem, konkrétně s Čínou. V rámci projektu se děti 
zaměřily na tradice daného státu, stolováním a konzumaci jídla. Zpívaly koledy 
a recitovaly básně s vánoční tématikou. Nezapomněly na stolování a 
konzumaci tradičního vánočního jídla daného státu. Zaměřily se na výrobu 
svícnu k vánočnímu stolu a také jich čekaly dárečky. Na závěr byla 
vyhodnocena nejlepší skupina v prezentaci a nejlepší skupina ve výzdobě 
vánočního stolu. Projektový den se moc povedl.   

- V prosinci 2013 se uskutečnily besedy 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. Pečení vánočního 
cukroví  - žáci pekli v duchu českých tradic od 1. – 5. ročník.  

 
Leden 

- Dne 13.- 19. 1. 2014 žáci naší školy navštívili výstavu pod názvem „ Svět vědy“ 
a Science show Michaela Londesbougha. Výstava se konala na VŠ- Slezské 
univerzitě. Výstavu organizovala VŠ Báňská – Ostrava. Cílem výstavy bylo, 
představit široké veřejnosti práce svých žáků na úseku vědy. Žáci se seznámili 
s projekty VŠB-TU a novinkami v technice. Vědecké výsledky řešily zejména 
ekologický přístup k životnímu prostředí. Vynálezy se líbily. Žáci si mohli ověřit 
své znalosti, které získali v rámci vlastivědy a přírodovědy. Akce byla 
ukončena hrou – stavba obřích obrazců, řešení hlavolamu. Na Science show 
se seznámili se zdroji světla, také si vyzkoušeli, jaké to je být chemikem. 
(příloha č. 2)  

- V rámci výuky přírodovědy a mezipředmětových vztahů se žáci 5. ročníků učili 
o podnebných pásech a poznávání přírody v těchto oblastech. Na základě 
vylosovaného tématu žáci zpracovávali podle encyklopedii, internetu, učebnice 
a svých již získaných znalostí plakát. Pracovali ve skupinách, tentokrát dle 
vlastního výběru. Projektová činnost byla ukončená výstupem k 30. 1. 2014. 
Vědomosti žáků jsme prověřili písemným testem. Projet se povedl a zdařilé 
plakáty jsou vystaveny na chodbě školy.   

- Měsíc leden a únor – byl vyhlášen měsícem „Sběru suchého pečiva pro 
strádající lesní zvěř“, škola celkem nasbírala 100 kg. Pečivo bylo poskytnuto 
MS Karviná – Ráj. 

- 20.1 - 24. 1. 2014 
- 28. 1. 2014 – Bruslení ve městě – Den se zimním sportem – žáci měli 

možnost se seznámit s využitím volného času. Návrat k pohybu v přírodě. 
Akce se zúčastnilo 84 žáků od 1. – 5. ročník.  



Únor 
- Využili jsme II. Výzvy SFŽP, Příloha XI. Programu podpory ozdravných 

pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, do které naše oblast 
Karvinska patří a podali projekt pod názvem „Modrá je dobrá“. Ozdravný 
pobyt se konal v Priessnitzových lázních Jeseník ve dnech 2. – 14. 2. 2014. 
Pobytu se zúčastnilo 50 žáků z 3. a 5. ročníku. K 

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

25. 2. 2014 – projekt Edison - Seznámení se s tradicemi studentů jiných států 

 

Březen 
- 10. 4. 2014 - beseda Velikonoce - tradice velikonoce a výrobky 
 

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

návštěvy přírodovědné stanice a tradičně velká akce „Dny Země – Udržitelný 
rozvoj – Slunce naše hvězda. Viz. samostatné vyhodnocení akce. 

- Městské kolo HMZ - v pondělí 7. dubna 2014 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. 

  
Květen 

- Den vědy  - 9. 5. a 23. 5. 2014 – 170 žáků 2. - 5. tříd. 
- První pomoc v praxi – květen 2014 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. 

- V úterý 6. 5. 2014  se uskutečnilo Městské kolo v dopravní výchově. Žáci 
prvního a druhého stupně si zasoutěžili. Jízda zručnosti, dopravní test a první 
pomoc jsou disciplíny ve školním kole dopravní výchovy.  

- 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 tomatologické 
ordinace. Akce proběhla 26. – 27. 5. 2014 

- Okresní kolo HMZ - v pondělí 5. 5. 2014 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- mi 
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 1. a žáci I. stupně také na 1. Obě družstva postoupila 
do krajského kola, které se uskutečnilo v Opavě dne 31. 5. 2014. Družstvo I. 
stupně se umístilo na 6. místě a družstvo II. stupně na 2. 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 45 žáků. 

- Projekt „Zdravé zuby“ – 213 žáků 1. Stupně se prakticky naučili správné zubní 
hygieně. 26. 5. 2014 - pomocí praktických cvičení se žáci naučili správnou 
dentální hygienu. 

 
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. 

- 12. červen 2014 - Živočichové našich lesů a hájů – beseda a prohlídka ZOO – 
45 žáků 

- Projekt „Zdravé zuby“ - žáci se prakticky naučí správné zubní hygieně. 26. 5. 
2014 - pomocí praktických cvičení se žáci naučili správnou dentální hygienu. 

- 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.  

 
C) Oblast mezipředmětových vztahů:  
 

Enviromentální výchova v ČSP školní rok 2O13/14 
 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. 

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

 Zkonzumovali jsme také mrkev, fazole využijeme k jarnímu výsevu. 

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

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

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



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

 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. 

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

 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). 

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

 Svými výrobky jsme vyzdobili sklepní učebnu pěstitelských prací. 

 Po celý rok pečujeme o květiny na chodbách i v odborných učebnách. 

 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. 

 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. 

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

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

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

 

Environmentální výchova v českém jazyce 
 
 Ve všech ročnících pracujeme s texty s tematikou: příroda, využívání zdrojů 

energie, přírodního bohatství, zpracování surovin, hospodaření s majetkem, 
energiemi, vodou, ochrana přírodního prostředí. Jde o cvičení v učebnici, 
kontrolní diktáty, témata slohových prací. 

 V literární výchově jsou v čítankách zařazeny texty, v nichž se žáci seznamují 
s přírodou, jejími obyvateli, činností člověka a jeho vlivy na utváření 
kultivované krajiny, seznamují se také s přírodou, jako inspirací literárních děl. 

 Žáci se zapojili do literární soutěže: 3001, příběh planety, prozatím jsme ještě 
soutěžní práce neodevzdali. 

 

Výchova k občanství 6. ročník 
 
 Žáci se seznamují s okolím, v němž žijí. Poznávají své město, jeho minulost a 

současnost, seznamují se se zajímavostmi regionu (těžba černého uhlí, 
minerální prameny a jejich využití, zpracování černého uhlí a vliv těžby na 
krajinu, seznamují se také s rostlinstvem a živočišstvem žijícím v našem 
regionu, s historickými stavbami). 



 V průběhu celého školního roku se seznamujeme s lidovými tradicemi,které se 
udržovaly v souvislosti se zemědělskými pracemi v minulosti. Některé tradice 
jsme si sami ve škole vyzkoušeli. 

 
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 „Udržitelný rozvoj – Slunce naše hvězda 
– viz samostatné vyhodnocení. 

 
Výukové programy v přírodovědné stanici:  
 

 „Život pod zemí“ – 18. 10. 2013 „Ježci“ – 21. 11. 2013 

 Proběhlo slavnostní pasování prvňáků – 26. 11. 2013 

 Beseda - Život živočichů, poznávání a ochrana- 24. 4. 2014 

 Ptáci u krmítka - Péče o zvířata v zimě - děti se seznámily se vším, co by 
mohly pro zvířata v zimě udělat – únor 2014 

 „Obojživelníci a plazi“ – 24. 4. 2014   

 „Péče o domácí mazlíčky“ – 19. 6. 2014 
 

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  
- Třída 6. B - na školní zahradě jsme zasadili „Třídní dub“ a na stránkách školy 

jsme uveřejnili výzvu, aby se přidaly i další třídy a následovaly nás. 
 

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,  

- Prostírání  

- Drhané závěsy  

- Ptačí budky 

- Taštičky na dárky  



- Vázy z nevratných lahví 

- Mýdlo s vonnými esencemi  

 
D) Ročníková projektová činnost ve školním roce 2013/2014 
 
24. – 28. září 2013  Podzim      5. AB 
září – říjen 2013  Podzimníček      1. AB 
říjen 2013     Voda a vzduch podmínky života    8. A 
listopad 2013  Minerály a horniny     9. AB 
listopad 2013  Živočichové a rostliny jednotlivých přírodních 4. AB 
    společenstev 
5. listopad 2013    Vesmír      5. AB 
prosinec 2013  Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie 9. AB 
prosinec 2013  Projekt „Vánoce v Evropě“   5. AB 
7.  - 25. leden 2014  Podnebí      5. AB  
20. - 24. leden 2014 Projekt Planety     3. AB 
3. - 14. únor 2014  Projekt  - „Moje tělo“    1. AB 
27. únor 2014  Beseda Návykové látky a jejich zneužívání 3. AB 
únor 2014   Projekt „Společenstva v podnebných pásech“ 5. AB  
březen 2014   Světový den vody - Ochrana vodních toků,  

Šetření vodou     2. AB 
3. – 4. března 2014  Projekt Pravěk     4. AB 
17 – 21. březen 2014 Projekt „Jaro je tu“     1. AB 
duben 2014   Projekt „Člověk“     5. AB 
duben 2014   Strom přání - Péče o životní prostředí naší  

planety, Slunce naše hvězda   2. AB 
25. dubna 2014  Beseda s člověkem se zdravotním postižením4. AB 
květen 2014   Hospodářská a dom. Zvířata, fauna a flóra  

regionu      2. AB 
16. - 18. květen 2014 Výjezd Studeničné- Ochrana životního 

prostředí, využívání volného času  3. A 
červen 2014   Pohoří  - jeho faunou a florou   2. AB 
červen 2014   Ekopolis – Nabiti energií – nerostné suroviny 9. A  
červen 2014   Rostlinná společenstva                                  7. A 
červen 2014   Ekosystémy bezobratlých     6. AB 
červen 2014   Chemie kolem nás                                                9. A  
 
D) Oblast volnočasová:  
 

Kroužek Technické a ruční práce 
 
- Jako každý rok i letos je činnost kroužku zaměřena na využívání různých 

materiálů, především papíru, prázdných nádob, starých nepotřebných předmětů 
k výrobě dekorací a drobných dekorací. Podílíme se velkou měrou na výrobě 
předmětů na Vánoční jarmark, vyrábíme dekorace, jimiž zdobíme učebny. 

 

Kroužek Poznej a chraň 
 
- Přírodovědný kroužek 1. stupně pro 12 žáků 3. ročníku.  



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: sběru papíru, elektro. spotřebičů, suchého pečiva pro lesní zvěř 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. 
 
E) Oblast soutěží a olympiád 
 
Chemická olympiáda     7. 2. 2014                                 9. A        
 
1. místo Tomáš Švacho   13 b. 
2. místo Natálie Železná   12 b. 
3. místo Veronika Waleczková  10 b. 
4. místo Kateřina Šilonová               8 b.   
 
Biologická olympiáda     14. 2. 2014     6., 7. AB                                                        
                     
 
1. místo Matěj Venglář   6.A  41  b. 
2. místo Ondřej Štefánek   7.A  40,5 b. 
3. místo Veronika Suchanková  6.B  39,5 b. 
 
 
Karviné dne 27. 06. 2014 

 
Seznam příloh 

 
    1. Tabulka vedení sběrové aktivity    4ks 

2. Roční plán EVVO      5ks 
 3. Výsledková listina ve sběru PET-víček – MS kraj  1ks 
 4. Vyhodnocení Dnů Země – Slunce naše hvězda  6ks 
 5. Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013 2ks 


