
Plán enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školní rok 

2019/2020 

ZÁŘÍ 
Rozmístění nádob na tříděný odpad v prostorách školy – opakování způsobu 
třídění  

- Péče o prostředí školy – květinová výzdoba ve třídách i na chodbách školy 
- 18. 9. 2019 DEN BEZ AUT (EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16. 9. – 22. 9.) 
- Průběžný sběr a sběrová kampaň: 
- Průběžný sběr baterií, drobných elektrospotřebičů a náplní do tiskáren 
- Podzimní sběrová kampaň se soutěží ve sběru baterií a drobného 

elektra (do 15. 11. 2019) 
 

ŘÍJEN 
- Vycházky do přírody 
- Sběr a využití přírodnin v pracovní a výtvarné výchově 
- Práce s přírodninami (kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, šišky, dýně, aj.) 

 
LISTOPAD 

- Úklid v okolí školy (hrabání listí, zametání) 
- Výroba závěsu z podzimních plodů 
- Sběr přírodnin (listů různých druhů, velikost, barev), jejich poznávání a 

následné využití v hodinách výtvarné výchovy 
 

PROSINEC 
- Vánoční výzdoba tříd a chodeb 
- Zdobení vánočního stromečku přírodními materiály (slámové ozdoby) 
- Vánoční tradice – návštěva MUZEA JAK Uherský Brod 20. ročník dílen 

lidových výrobců, tradiční i současná rukodělná výroba ozdob, zvyky 
Vánoc (řezbářství – betlém, dřevěné hračky, paličkování, perníkářství, aj.) 
 

LEDEN 
- Procházka zimní přírodou (stopy ve sněhu) 
- Údržba chodníku před vchodem do školy – úklid sněhu 

 
ÚNOR 

- MASOPUSTNÍ týden ve třídách – výroba masek a kostýmů – završení 
karnevalem pro žáky ZŠ speciální a 1. stupeň ZŠ 

- Instalace krmítek pro ptáky v areálu školy, přikrmování zvěře vhodnými 
potravinami 

 



BŘEZEN 
- Vítání jara – vynášení MORANY 
- Návrat k tradicím – Velikonoce v Muzeu Uh. Brod, řezbářství, košíkářství, 

zdobení kraslic vyškrabáváním, lepením slámy, voskem, aj. 
- Přímý kontakt s jarní přírodou – pozorováním probouzení přírody 

následné využití ve výtvarné výchově 
- Výsev řeřichy a pažitky 

 
DUBEN 

- Péče o zeleň a úpravu prostředí v areálu školy, využívání školní zahrady 
jako přírodní učebny, využívání půdy k obdělávání 

- DEN ZEMĚ 2020  
 

KVĚTEN 
- Poznávání jarních květin na školní zahradě 
- Úklid v okolí školy 
- Založení a úprava školního políčka, osev jarními plodinami (ředkvičky, 

hrášek, mrkev, kedlubny aj.) 
 

ČERVEN 
- Odvoz baterií a elektrozařízení 
- Přírodovědná pozorování, sběr léčivých bylin a následné vaření čaje 

v pracovním vyučování, práce na školním pozemku, práce s přírodninami 
 
 
 
 
 
 
 
Uherský Brod 1. 9. 2019   Kateřina Krejsová, školní metodik EVVO 


