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Úvod: 
 
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 
2011/2012 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 rozšíří. 

 
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.  

 
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. 

 
 
Na naší škole environmentální výchova byla realizována dle plánu činnosti na školní 
rok 2011/2012, 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, sběr 
dioptrických brýlí pro africké děti,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 2011.  

- Tradiční cyklistická akce pro děti i rodiče s názvem Nejen s kolem kolem 
Karviné se letos uskutečnila v pátek 16. Září od čtrnácté hodiny. 
Pořadatelem bylo jako vždy statutární město Karviná, které akci organizuje 
v rámci Evropského týdne mobility. Jejím cílem byla především podpora 
cyklistické dopravy. Účastníky cyklistické akce čekalo i letos řada překvapení: 
minicyklotrasa plná zajímavých soutěží. Celkem na 4 stanovištích mohli 
účastníci prokázat své dovednosti. Jedno ze stanovišť bylo stanoviště PP. Kde 
účastníci prokázat své dovednosti v oblasti poskytování první pomoci. Ve funkci 
hodnotících komisařů byli žáci naší školy, kteří se učí první pomoc ve 
volitelném předmětu První pomoc v praxi. Nejlépe si vedli ti nejmenší účastníci, 
jak uváděli porotci. Akce se zúčastnili členové ZK.  

- Zdravé zuby - jako každý rok i v minulém školním roce se žáci naší školy 
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 se 
nejlépe umístila Alice Pejsarová ze 4. třídy. 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 



 

- Přespolní běh - MK - 27. 9. 2011, park  B. Němcové - Karviná, 20 žáků. Běh na 
1000 – 2500m Nejlepší umístění družstev:   
     Starší chlapci - 1. místo 

              Starší dívky - 2. místo (za jednotlivce Osifová 2. místo) 
    Mladší dívky 5. místo (za jednotlivce Staniczková 1.místo) 
    Mladší chlapci  - 6. místo 
 
- V rámci ŠVP pro žáky 2. a 3. ročníků byl vytvořen projekt Vítání podzimu – kde 

byly využity mezipředmětové vztahy napříč celým výukovým spektrem. Projektu 
se zúčastnilo 92 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 1253 kg kaštanů, které jsme 
předali Mysliveckému svazu Karviná – Ráj. Nejvíce kaštanů nasbírali žáci 1. 
stupně. Za 2. stupeň se zapojili žáci 6. B třídy.   

- Letos se konal, již 20. ročník soutěže s názvem Plave celé město (4. 10. 12), 
které se mohl zúčastnit každý občan daného města, který je schopen uplavat 100 
metrů libovolným způsobem. Nejúspěšnější tři města získaly poháry a diplomy 
Českého olympijského výboru. Karviná počtem obyvatel spadá do soutěžní 
kategorie B (do 50 tisíc obyvatel). Za školu se zúčastnilo 48 žáků  

- Přespolní běh-OK -  2500 – 3000m - 4. 10. 2011, Havířov, 10 žáků 
Umístění družstev:   Starší chlapci -  3. místo 

             Starší dívky   1.místo (za jednotlivce T.Ferková 3. místo) 
- Víceboj družstev:“ Jeden za všechny, všichni za jednoho“ Plnění úkolů na 

několika stanovištích( sport, zdravověda, vědomosti atd.)11. 10. 2011,  
SOŠ OOM Karviná,7 žáků. Umístění : 1. místo 

- 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 8.A.  

  
 
Listopad 
 

- Ve středu 2. 11. 2012 se uskutečnila Broučkiáda pro 1. stupeň. Akce se 
zúčastnili děti z MŠ V Aleji. 

-  
 
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. 

- 7. Prosince se tělocvična naší školy proměnila v malé peklo. Sešlo se tam 
mnoho malých čertíků, andělů a jiných bytostí. Soutěžilo se, tančilo, zpívalo. 
Akce se zúčastnili žáci 1. – 4. třídy.    



- Dne13. 12. 2011 se uskutečnila beseda na téma Vánoce. Vznik, tradice a vývoj 
v průběhu desetiletí. Projekt Vánoce ve světě. Dne 20. 12. 2011 v 5. A třídě se 
uskutečnil projekt Vánoce ve světě. Žáci si vytvořili skupiny, které si zvolily stát. 
Na dané téma si připravili vánoční svátky ve vybraném státě, jejich specifikum a 
zvláštnosti. Někteří si připravili vánoční pokrmy daného státu, také jsme tančili, 
zpívali a recitovali koledy vybraného státu. Skupiny reprezentovaly Rusko, 
Egypt, Tunis, Slovensko, Velkou Británii. Do projektů Vánoce se zapojili žáci    
1. stupně.    

- Na projektový den navázal náš již tradiční vánoční jarmark, který se konal 20. 
12. V tělocvičně školy. Děti v dílničkách zhotovily dekorativní předměty, 
vyráběly ze starého nové. Za pomoci maminek, babiček napekly. Vystavily si je 
na stánku a rodiče, prarodiče i přátelé školy si nakoupili výzdobu ke zkrášlení 
svých domovů. Děti za své produkty získaly téměř 15 tisíc korun.  

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

 
Leden 
 

- Měsíc leden a únor – byl vyhlášen měsícem „Sběru suchého pečiva pro 
strádající lesní zvěř“, škola celkem nasbírala 32 ks středních pytlů. Pečivo bylo 
poskytnuto MS Karviná – Ráj. 

- 22. 01. – 27. 01. 2012 se uskutečnil lyžařský výcvik v počtu žáků 25 na RS Hrádek. 
 

Únor 

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

- První pomoc v praxi - v měsíci únoru 2012 skupina záchranářů z Třince 
vytvořili projekt k proškolení žáků základních škol s cílem seznámit děti s první 
pomoci v mimořádných situacích. Jednalo se o žáky 8. a 9. tříd, kteří si mohli 
ověřit již získané teoretické znalosti v praxi. Školení bylo rozděleno do 2 části. 
Teoretická část byla doplněna prezentací a v praktické části si žáci mohli 
vyzkoušet běžná poranění od zástavy dechu až po zlomeniny. Školení pod 
vedením mladých záchranářů proložené skutečnými příběhy se velmi líbilo.  

- Dne 23. 02. 2012 setkání s přátelskou základní školou ve Wodzislawi. Akce se 
uskutečnila na ledové ploše, kde se soutěžilo v různých sportovních 
disciplínách. Akce se zúčastnilo 40 žáků naší školy.   

 
Březen 
 
- V pátek 2. 3. se na naší škole uskutečnilo ů Noční dobrodružství ve škole“ pod 

názvem „Z pohádky do pohádky“. Hledání pokladu a FAKTOR STRACHU bylo 
to nejzajímavější z noční zábavy. Celkem se zúčastnilo 124 žáků. 

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

návštěvy přírodovědné stanice a tradičně velká akce „Dny Země“ za finanční 
podpory města v hodnotě 10 000,- Kč. viz samostatné vyhodnocení akce. 

- Městské kolo HMZ - v úterý 17. dubna 2012 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 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. Do 
vyššího kola postoupila družstva z 1. a 2. místa I. a 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.  

- Svatojánská noc – 30. 04. – setkání čarodějů a čarodějnic pod taktovkou 
Dětského parlamentů a návrat k tradicím. 

- V pondělí si žáci prvního a druhého stupně zasoutěžili. Jízda zručnosti, 
dopravní test a první pomoc jsou disciplíny ve školním kole dopravní výchovy. 

 
Květen 
 

- V letošním školním roce byla zorganizována ŠvP 3x. Akce se uskutečnily 
v Prostřední Bečvě a v Hrádku. Celkem se zúčastnilo 123 žáků. Kromě učení a 
vycházek, sportovních her žáci pracovali na projektu Ostrov v části Sopka a 
Pavouk. Viz samostatné vyhodnocení akcí. 

- Nová zhruba 50km dlouhá cyklotrasa podél Olše se v sobotu 12. května byla 
oficiálně otevřená pro veřejnost. Od 9 hodin na Masarykově náměstí v Karviné 
probíhala registrace všech cyklistů  a doprovodná šou včetně cyklistické 
exhibice. Přesně v deset hodin vyjel cyklistický peloton z náměstí -  jelo se do 
parku za zámkem a napojilo se posléze na trasu samotnou. Celkem se 
zaregistrovalo na 500 zájemců. Akce se také zúčastnili zástupci OS ČČK 
v Karviné, kteří byli připraveni k poskytnutí první pomoci. Za mladé zdravotníky 
byli vybráni žáci ZŠ U Lesa v Karviné – Ráji (René Knybel, Filip Tomek, 
Veronika Bulejková, Eliška Lušňáková). Mladí zdravotnici byli k dispozici na 
cyklotrase a v sanitním vozidle. I přes nepřízeň počasí se zadaného úkolu 
zhostili na výbornou.   

- Dne 23. 05. 2012 se na naší škole uskutečnily přednášky na téma třídění 
odpadu s ústředním motivem Tonda obal na cestách. Školení se zúčastnili žáci 
3. – 7. Ročníku. Žáci pod vedením odborníků z EKOKOMU danou problematiku 
zvládli.  

 Červen 
 

- Regionální kolo soutěže HMZ na Slezskoostravském hradě - dne 9. června 
2012 se uskutečnilo Regionální kolo HMZ. Za okres Karviná se žáci naší školy 
zúčastnili soutěže v kategorii I. stupně. Vzorně reprezentovali nejen naší základní 
školu, ale také OS ČČK Karviná a umístili se na krásném 2. místě v rámci 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje.   

-  
- 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.  



- Adaptace zvířete v ZOO Ostrava – dne 12. 06. a 19. 06. 2012 se žáci naší školy 
zúčastnili výletu do ZOO Ostrava. V tomto školním roce jsme vybrali na Medvěda 
ušatého Maxe 8 200,- Kč. 

 
C) Oblast mezipředmětových vztahů:  
 

Enviromentální výchova v ČSP školní rok 2O11/12 
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. 

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

2. Provedli jsme sklizeň ozdobných tykví a slaměnek, které jsme v dalších 
hodinách využili ke zhotovení podzimních dekorací stejně jako dalších 
přírodnin, které nám poskytla školní zahrada. 

3. Zpracovali jsme hrušky ze školní zahrady. Část hrušek jsme využili na „ovocné 
svačinky“, méně pěkné plody jsme zpracovali na hruškový kompot. 

4. Zkonzumovali jsme také mrkev, fazole využijeme k jarnímu výsevu. 
5. Na podzim jsme připravili zahradu na zimu: vyryli jsme a uskladnili 

k přezimování hlízy květin, svázali bambusovou trávu,poryli záhony, uklidili 
pod ovocnými stromy. 

6. Na jarmark jsme našili pytlíky na bylinky z potahů vyřazených nástěnek. 
7. Z ořezaných větví a jiných přírodnin jsme vyráběli skřítky, z bambusové trávy 

pak ptačí budky. 
8. Naučili jsme se pracovat s technickým výkresem a zhotovili jsme model 

vesničky s lidovými stavbami, kostelem, nezapomněli jsme ani na jiné objekty. 
Model byl zhotoven z použitých krabic, překližky z vyřazené šk. skříně, 
polystyrénu z obalů od elektrotechniky a papírové hmoty z odpadního papíru. 
Své využití našly i šišky, traviny, stébla aj. 

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

10. Na vánoční 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. 

11. Ve školní kuchyňce jsme pekli cukroví i tradiční vánočky, které se rovněž 
prodávaly na jarmarku. 

12. Pokusili jsme se také o výrobu loutek z papírové hmoty a látkových ústřižků. 
13. 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). 

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

15. Svými výrobky jsme vyzdobili sklepní učebnu pěstitelských prací. 
16. Po celý rok pečujeme o květiny na chodbách i v odborných učebnách. 
17. 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. 



18. 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. 

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

20. Žáci šestého ročníku se zúčastnili výstavy ovoce, kde se zapojili do soutěže a 
prohlédli si také celou řadu rukodělných výrobků. 

21. Všechny dřeviny, které byly vysázeny v rámci projektu „ Učebny v přírodě“ se 
ujaly a letos nám magnolie předvedla svůj první květ. 

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

 
V rámci Dnů Země  
23. 6. A Žáci přesadili květiny v učebně chemie a na chodbě k tělocvičně. 

Vyhrabali suché listí pod okny školy, vyseli do truhlíku semínka květin. 
24. 6. B Vyhrabala trávník kolem záhonů, očistila podezdívku plotu, okopala půdu 

kolem keřů. 
25. 7. A Dívky uklidily prostor kolem vchodu na školní hřiště a protilehlý svah. 

Hoši obrousili staré židle z učebny chemie a připravili je k nátěru, zaseli 
mrkev, hrách a ředkvičku. 

26. 8. AB Zpracovaly bambusovou trávu a provedly úklid travnaté plochy kolem 
záhonů. Někteří žáci se podíleli se na nátěru židlí z učebny chemie. 

27. 9. A Uklidila a vyhrabala prostor kolem tělocvičny a pod okny šaten TV, 
srovnala terén po stavebních pracích. Hoši pomáhali stěhovat nábytek a 
pomůcek při rekonstrukci učebny chemie. 

28. 9. B Vyčistila a vyhrabala prostor kolem tartanového hřiště, hoši se podíleli na 
nátěru židlí z učebny chemie a likvidaci vyřazeného nábytku. 

 

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

- Sušení léčivých bylin (9. AB) 

- Zavařování ovoce (hrušek), (8. AB) 

- Výroba podzimních dekorací s využitím ozdobných tykví (7. A, 8 AB) 

- Sklizeň mrkve a cibule, jejich zpracování (6. AB) 

Provedli jsme úpravu okrasného záhonu s výsadbou nových keřů a květin (6. AB) 
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 (9. AB) 
Vyrobili jsme celou řadu výrobků z druhotných surovin,  

- Kapsičky na mobil (6. A) 

- Prostírání (6. B) 

- Drhané závěsy (7. A B) 

- Ptačí budky (7. AB) 



- Taštičky na dárky (9. A) 

- Vázy z nevratných lahví (9. A) 

- Mýdlo s vonnými esencemi (9. B) 

- Model vesnice podle J.Lady (8. AB) 

- Batikování  

Seznámili jsme se s požadavky na moderní bydlení, vyrobili jsme model moderního 
bytu ( 9.A) 
 

Hodnocení PK přírodopis – chemie šk. rok 2011/2012  
 
I. Projekty: 
 
1. Poskytování první pomoci – Šance pro život 
22. 2. 2012 tř. 8. A, 8. B 47 žáků (Stehnová, Cieslová) (Př) 
29. 2. 2012 tř. 9. A, 9. B 32 žáků (Stehnová) (Př, Ch) 
 
2. Les (ptáci, rostliny) 
duben, květen 2012 tř. 7. A (Boucníková) (Př) 28 žáků 
 
3. Chemie kolem nás 
14. 5. 2012 tř. 8. B (Stehnová)  (Ch, Vv) 22 žáků 
 
4. Člověk a jeho vývin 
23. 5. 2012 tř. 8. A (Cieslová)  (Př) 25 žáků 
 
 5. Mezi nebem a zemí - nerostné suroviny (mineralogie VŠB Ostrava, 
Landek Petřkovice) 
11. 6. 2012 tř. 9. A, 9. B (Stehnová)  (Př, Ch) 2 25 žáků 
 
6. Planeta Země – živá příroda – Ekosystémy 
červen 2012 tř. 6. A, 6. B (Stehnová, Fabiánová) 32 žáků 
 
II. Oborové práce 
Člověk a nemoci tř. 8. A 25 žáků (Cieslová) březen 
Koření tř. 7. A (Boucníková) květen 28 žáků 
Modrá planeta – nerostné suroviny 9.A, 9.B 30 žáků (Stehnová) červen 
32 žáků 
 
 
III Soutěže 
Biologická olympiáda – školní kolo únor 2012 (Stehnová, Cieslová) 
kat. „D“ 6. a 7. ročník 13 žáků 
1. místo: Magdaléna Demelová 6. A 28 bodů 
2. místo: Rudolf Stařičný 7. A 27,5 bodů 
3. místo Veronika Waleczková 7. A 25,5 bodů 
 
 



 
Do okresního kola pro nízký počet dosažených bodů nepostoupil nikdo. 
 
kat. „C“ 8. a 9. ročník 20 žáků 
1. místo: Jakub Jonšta 9. B 48,5 bodů (z 60 b.) 
2. místo: Veronika Steblová 8. A 40,5 bodů 
3. místo: Ilona Ruščáková 9. B 38 bodů 
Do okresního kola postoupil Jakub Jonšta s laboratorní prací na téma 
Květ tulipánu. 
Pro nemoc se však okresního kola nemohl zúčastnit.  
 
ZOO Kampaň za záchranu zvířat Asie 
 
 22.3. (A. Cieslová, Stehnová) žáci 8. - 9. tř. 20 žáků 

 
 

 
 
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 pouze 
částečně. Naplánovaný Energetický audit školy, za který byla zodpovědná Mgr. 
Šárka Fabiánová a projektový den na téma „ROPA“, za který byla zodpovědná 
Mgr. Alena Stehnová z důvodu pracovní vytíženosti.  Plánované akce zařadíme 
do dalšího školního roku 2012/2013, tak abychom navázali na dlouhodobý plán 
EVVO. V měsíci červnu jsme reagovali na výzvu MŽP a zpracovali podklady pro 
finanční grant určený k budování učebny v zahradě školy. Realizace by měla 
proběhnout do konce roku 2013. Požadovaná částka je 70 000,- Kč. 
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 a získali zájezd do 100 km. 
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. 2012 

 
 
 
 



 
Seznam příloh 

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

3. Roční plán EVVO     5ks 
 4. Diplon       1ks 
 
 
 
 


