Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2016/2017
V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v
kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím. V průběhu
školního roku probíhala realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v
oblasti péče o životní prostředí v rámci osnov jednotlivých vyučovacích předmětů,
prostřednictvím exkurzí, projektů, soutěží a dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.
V rámci ekologizace provozu školy jsme pokračovali ve třídění odpadu –
plasty, papír, baterie, náplně do tiskáren, drobná elektrozařízení a hliníku.
V letošním školním roce jsme sestavili Ekokdex naší školy, který se nám
dařilo v určité míře dodržovat.

Sběrové aktivity – celoroční:
I v letošním školním roce proběhly t 3 sběrové akce na papír, sebralo se
48 456,7kg papíru. Hliníku děti vytřídily 588,48 kg. Pomerančové kůry se sesbíralo
162,5 kg. A baterií v rámci projektu recyklohranní 72 kg, za které škola získala
florbalové míčky a frisbee, které se budou používat při hodinách tělesné výchovy.

Další aktivity:
Projekt Voda:
Projekt voda (19.6.- 23.6.2017) připravil ekotým, pod mým vedením, pro žáky
1.- 8. ročníků. Cílem projektu bylo hravou formou žáky blíže seznámit se vzácnou
tekutinou – vodou. Uplatnili jsme v tomto projektu mezipředmětové vztahy. Projekt
měl u žáků všech ročníků úspěch.
Tonda obal na cestách
Ve dnech 1.3. a 2.3.2017 proběhl na škole program "Tonda Obal na cestách"
v 1. až 7. ročnících. Lektoři seznámili žáky s: problematikou odpadů, se správným
tříděním a recyklací. Žáci si interaktivně ověřili získané znalosti v praxi.
Mezinárodní finále fyzikální soutěže
Žáci Šimon Rada, Vít Veltrubský, Aleš Matějka a Jaroslav Janda, pod
vedením pana učitele Mikeše, obsadili v mezinárodní soutěži – Pohár vědy- Polaris
2017 úžasné 3. místo.

Bádání je fajn
V prezentační soutěži pořádané KEVem obsadila Diana Ziffreinová 2. místo
v kategorii základních škol.
Bylinkovo - květinová zídka
Na školním pozemku vyrostla bylinkovo - květinová zídka, kterou žáci 7.
ročníků pod vedením paní učitelky Klestilové nejen postavili, ale i zjara osázeli
různými bylinami. Je zapotřebí vyčkat do dalšího vegetačního období a v projektu
pokračovat po zimě 2018.
Zdravá výživa, zdravý způsob života:
Ovoce a zelenina do škol:
Od 1.9.2015 je naše škola opět zapojena do evropského projektu „Ovoce a
zelenina do škol“ s finanční podporou Evropské unie. Tohoto projektu se účastnili
žáci 1.-5. ročníků, kteří každý čtvrtek dostávali ovoce či zeleninu ke svačině.
V rámci zdravého způsobu života se škola zapojila do různých sportovních
programů a soutěží.

Přehled akcí spojených s EVVO realizovaných ve školním roce 2016/17:
Měsíc

Název akce:

Zúčastnili se:

září

Adaptační kurzy
Exkurze „Zlatá koruna“
Exkurze „Tábor“
Ekofarma Rančice
Prezentace BOVYS – ovoce a zelenina do škol
„Bez včel to nejde“
Dopravní soutěž
Exkurze „Techmanie“
Hasiči
Vzdělání a řemeslo
Dětský úsměv
Tvoření z vlny
Energetické nápoje
Cassiopeia „Advent“
Plstění
Vánoční výstava
Projektový týden „Vánoce“
Vánoční turnaje
Voňavé vánoce
Cassiopeia „ Vánoce“
Cassiopeia- Jaké bude počasí
Dětský úsměv

6. ročníky
9. ročníky
7. ročníky
4. A,B
1. stupeň
3.A
Vybraní žáci
6. ročníky
3.E,D
8. a 9. ročník
Vybrané třídy 1. stupně
1.A,C
6.ročníky
4.A
1.E
Celá škola
Celá škola
Celá škola
1. ročníky
4.D
3.A
1.stupeň

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

Duben

Květen

červen

Dětský úsměv
Čas proměn
Cassiopea -Pokusy s vodou
Lyžařský výcvik
Cassiopea -Papírohrádky
Práce s vlnou
Tonda Obal na cestách
Životní hodnoty
Tajemství času- Cassiopeia
Do světa
Cassiopeia – Život v africe
Pes, přítel člověka
Velikonoce- Plstění
Plstění
Cassiopeia Velikonoce
Projekt Velikonoce, velikonoční výstava
Dětský úsměv
Cassiopeia- Rybník jako dům
Exkurze botanická zahrada Praha
Exkurze Hrdličkovo muzeum člověka Praha
Škola v přírodě
Štafetový pohár
McDonaldscup
Pohár rozhlasu
Pes přítel člověka
Dopravní hřiště
Projekt –Dopravní výchova
Exkurze- Lidice, Terezín
Exkurze - Chýnov
Planeta Země
Cassioeia
Výlety
Lehkoatletická olympiáda 1. a 2. stupně
Sběrová akce -papír
Zahradní slavnost
Dětský úsměv
Projekt Voda
Dopravní hřiště
Biologické centrum AV
Pobyt v přírodě

1.stupeň
6.ročníky
6.C
7.ročníky
3.A
1.A
1.r-7.r
5.r
3.B
8.D
2.A
2.A, 3.A
4.D
4.A,B, 3.A,E 1.B, 5.A
3.E
Celá škola
1.st
3.E
7.r
8. r
1.D, 2.A,3.A,B,CD,E, 4.A,B
1.st
1.st
Vybraní žáci 2.st
4. A,B
2.-5.r
Celá škola
9.r
6.r
7.-9.r
3.E
Celá škola
Celá škola
Celá škola
Celá škola, rodiče
2. r
Celá škola
2.A, B 3.A
1.A,B
Celá škola
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