ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK
2017– 2018
Činnosti realizované v průběhu celého školního roku:
Činnost
Odpovědný vyučující:
EKOŠKOLA
Koordinátor EVVO, Bc.Hanáková Petra
Ekologická nástěnka – průběžná aktualizace
Ekotým, Petra Hanáková
Nástěnka Ekoškoly
Třídění odpadů:
Koordinátor EVVO, ekotým – průběžná kontrola
Uklizečka – vynášení do sběrného kontejneru
 Ve sborovnách, ředitelně
Třídní učitelé – rozpis služeb žáků, ekotým  Ve třídách + vynášení do sběrného
kontrola,
kontejneru
Školník – průběžná kontrola boxů, kontejneru na
 chodby – baterie, elektro, kovy (plechovky)
kovy
 sběrový papír ve třídách!!!
Třídy – sběrový papír – po naplnění krabice
odevzdat p.Hanákové
Třídění bioodpadu
Třídní učitelé – výuka žáků, využití internetových
her, kontrola
Uklízečka – separace, vynášení do kompostéru
Recyklohraní

Sběr kůry (pomeranč, citrón)

Sběr starého papíru –2 x do roka
Péče o estetickou úpravu okolí školy
Aktivní péče o květinovou výzdobu ve škole
Péče o rybky v jezírku
Péče o rybky v akváriu
Péče o ptáčky
Péče o školní pozemek, vytvoření relaxačního
koutku na školním pozemku, péče o relaxační
třidu v budově školy
Nákup ekologicky šetrných výrobků, školních
potřeb z recyklovaného papíru
Vřazení ekologických témat do výuky (ekoškola,
Recyklohraní, PT EV)
Řemeslné dílny pro rodiče a děti

Koordinátor –, objednání svozu, soutěžní otázky,
spolupráce s I.Krejsou (kontrola nádob, soutěže)
Plnění úkolů – otázky – učitelé Čj, Ov, Inf,Vv,M
popř. Fy
Koordinátor EVVO – propagace (nástěnka,
Školní bravíčko), separace, vážení, zajištění
odvozu
Třídní učitelé – motivace dětí
Odevzdat sl. Valčíkové
P.Hanáková – evidence sběru – zajištění odvozu
(+ plechovky z boxu – I.Krejsa)
Učitelé Pv
Třídní učitelé – rozpis služeb žáků – péče ve
třídách
Uklizečka – péče o květiny v budově školy
Pedagogická asistentka – krmení s žáky
Rehabilitačního stupně PŠ
I.Krejsa– údržba akvária, jezírka
Koordinátor EVVO – týdenní rozpis služeb tříd
Třídní učitelé
Učitelé Pv
Ředitel, uklízečka
Koordinátor EVVO + vyučující, vychovatelka ŠD
Věra Krsková , koordinátor EVVO,

Rozpis činností a akcí do jednotlivých měsíců:

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

Činnost
Zpracování tematických plánů dle
dlouhodobého a ročního plánu EVVO, dle
PT v ŠVP (alespoň jednou za 2 měsíce
počítat s volnou hodinou věnovanou EV
(témata, Recyklohraní, - Čj sloh, Ov, Vv,
Fy, …)

Odpovědný vyučující:
Všichni vyučující, vychovatelka ŠD
Koordinátor EVVO - kontrola

Sběr baterií,

P.Hanáková

Činnost
Sběr plodů pro zvěř

Odpovědný vyučující:
Učitelé Pv, ŠD (sušení na půdě, součást
akce Za zvířátky do lesa)

Činnost
Instalace krmítek pro ptáčky, krmení
ptáčků po třídách
VĚNUJ MOBIL

Odpovědný vyučující:
Školník
třídní učitelé s žáky dle rozpisu
P.Hanáková

Činnost
Vánoční výstava žákovských prací
v Městské knihovně Králíky.
Vánoční jarmark na náměstí

Odpovědný vyučující:
M.Brožková, ředitel školy –propagace
(letáky, regionální tisk, Školní bravíčko,
www.zspkraliky.cz)
Učitelé Pv – výrobky s vánoční tématikou,
instalace výstavy
P.Hanáková

VĚNUJ MOBIL

LEDEN

ÚNOR
BŘEZEN

Činnost
Za zvířátky do lesa
VĚNUJ MOBIL

Odpovědný vyučující:
Koordinátor EVVO – organizace,
spolupráce s myslivci
Učitelé 1. stupně
P.Hanáková

Činnost
Sběrový týden - papír

Odpovědný vyučující:
P.Hanáková

Činnost
Bylinková oáza - předpěstování bylin

Odpovědný vyučující:
vyučující Pv

Činnost

Odpovědný vyučující:

DUBEN
Den Země – úklid okolí školy
Ekologický týden
Odvoz pomerančové kůry
Velikonoční výstava žákovských prací
v Městské knihovně Králíky

Koordinátor EVVO – organizace
Všichni vyučující
Koordinátor EVVO – organizace
Všichni vyučující
Koordinátor EVVO
M.Brožkovvá, ředitel školy – zajištění
prostor, propagace (letáky, regionální tisk,
Školní bravíčko, www.zspkraliky.cz

KVĚTEN

Činnost
SBĚRNÝ TÝDEN – papír, železo

I. Krejsa

Odpovědný vyučující:

ČERVEN

Činnost
Smyslové vnímání přírody

Odpovědný vyučující:
Koordinátor EVVO, třídní učitel + žáci 9.

Stezka Ferdy Mravence
Výroční zpráva EVVO

roč. – organizace
Vyučující 1. stupně
Koordinátor EVVO a třídní učitelé
Koordinátor EVVO

Literatura, pomůcky:
Metodická knihovna
MK 161 – Burešová, K.: Hurá z lavic do přírody
MK 162 – kol.: Hrajeme si na přírodu
MK 163 – Burešová, K.: Ekologická výchova na ZŠ
MK 164 – Burešová, K.: Učitelské lístky
MK 165 – Javna, J.: 50 nápadů pro děti k záchraně Země
MK 166 – Burešová, K.: Odpadky – problém nás všech
MK 290 – 292 – kol.: Lidi, pojďte si hrát I. – II.
MK 616 – Materová, J.: Ekohry do kapsy 1
MK 652 – Holubová, D.: Environmentální výchova ve vyučování matematiky

Ekologické informační centrum
Video:
Pohádky z lesa, Třídím, třídíš, třídíme
Hry:
Pexeso o odpadech, Pexeso o lese, Pexeso o sovách, Domino o odpadech, Černý
Petr o odpadech, Plachta ODPADY
Výukové materiály:
TEREZA: Odpady, Ptáci, Les ve škole, škola v lese
AOVZ – Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům 1. – 5.
Rezekvítek: Krabice jehličí, Krabice energie, Pytel domácí zvířeny
Sborníky, šanony, náměty, …:
Kol.: Project Wild
Ekokom – Obaly bez obalu, Odpady, Balím, balíš, balíme
Paleta – Kam s ním?
Kulichová, H. a kol.: Týden pro udržitelný život
Bureš, J. a kol.: Ekologická výchova v MŠ a ZŠ
Hruška, J.: Globální a environmentální výchova na pobytových akcích
Leblochová, H., Lebloch, B.: Zvířata v naší mysli
Kol.: Všetečník – 333 otázek o přírodě
Kol.: Žijeme se zvířaty
Kol.: Pojďme na to od lesa
Kol.: Škola pro život
Pod kůrou stromu
Mraveniště
V úlu

