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rok 2017-2018

Základní škola Obříství
Školní 84, Obříství

platnost od 1.září 2017

Vypracovala: Mgr. Andrea Heissler Klaudy
Koordinátor EVVO
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aktivita

termín

zúčastnění

Péče o životní
prostředí

celý
školní
rok
2017/18

Všechny třídy
včetně ŠD

Zařazení témat
zdravého
životního stylu

v
průběhu
školního
roku

Monitoring
výskytu
rostlinných a
živočišných
druhů

podzim
+jaro

Zlepšit třídění
odpadu

Třídy II. stupně
v rámci
pracovní
výchovy
I. stupeň
v rámci výuky
prvouky a
přírodovědy
ŠD – výchova
ke zdraví
II. stupeň
v rámci výuky
OV-RV a
přírodopisu
I. stupeň, ŠD

II. stupeň

po celý
školní
rok

II. stupeň

celý
školní
rok

Koordinátor
EVVO, školník

I.stupeň

Sběr druhotných
surovin

2× ročně
2× ročně

II. stupeň
v rámci
přírodopisu a
výtvarné
výchovy
Všichni žáci a
učitelé i rodiče
Všichni žáci a
učitelé i rodiče

očekávaný
výstup
květinová výzdoba
ve třídách a na
chodbách
péče o školní
pozemek a okolí
školy

odpovídá
Třídní učitelé,
vychovatelky ŠD
Vyučující PV

osvojení si návyků
Vyučující I. stupně
zdravého životního
stylu – zdravá strava,
pitný režim,
hygienické návyky,
vychovatelky ŠD
pohyb
Vyučující OV-RV,
Př

vycházky do přírody,
škola v přírodě,
exkurze do ZOO
projekt „Životodárná
půda“, vycházky do
přírody
označení rostlin
vyskytujících se na
pozemku školy
botanickými názvy
na trvanlivých
cedulkách
kontrola existence a
využívání nádob na
třídění odpadu ve
všech prostorách
školy
Projekt „krásné
výrobky z odpadků“
informační tabule
„Jak správně třídit a
co se děje
s vytříděnými
odpadky dál?“
sběr papíru
sběr hliníku

Třídní učitelé I.
stupně,
vychovatelky ŠD
vyučující
přírodopisu
Vyučující Př a VV

Koordinátor
EVVO, školník

Třídní učitelé I.
stupně,
vychovatelky ŠD
Koordinátor
EVVO, vyučující
VV

Zástupce ředitele
Zástupce ředitele
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Informační
nástěnky a
výstavy s
ekologickou
tématikou

aktivita
Soutěže
s environmentální
tématikou
Provozování
školního
kompostéru
Spolupráce školy
s vedením obce

celý
školní
rok
celý
školní
rok

Všichni žáci a
učitelé i rodiče

sběr baterií

I. i II. stupeň
v rámci hodin
přírodovědy/
přírodopisu a
VV

v rámci žákovských
projektů vytvořit
nástěnky „Koloběh
vody; Rozložení
vody na světě;
Znečištění vod“

termín

zúčastnění

únor
Prosinec
a květen

4.-9. třída
Všichni žáci

celý
školní
rok
duben

žáci II. stupně
v rámci PV
celá škola

Koordinátor
EVVO, zástupce
ředitele
Vyučující Př, Z a
VV

očekávaný
výstup

odpovídá

Přírodovědná soutěž
fotografická soutěž
„Krása přírody půda, voda“
získání kvalitní
zeminy k rostlinám

Vyučující Př
Koordinátor
EVVO, vyučující
VV
Vyučující PV,
školník

účast na společných
projektech obce a
školy (např. Den
Země)

Koordinátor
EVVO, vedení
školy
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