Roční program EVVO na školní rok 2018-19 (měsíční program)
aktivity

cíle

termín

účast

hodnocení

zodpovídá

plán EVVO
aktualizace
plánu EVVO na
šk. rok
2018/19

začlenění EVVO
do vyučovacích
předmětů
naplňováním
průřezového
tématu EV dle
ŠVP
žáci si vytváří
vztah
k literatuře,
knihám

září

vyučující,
koordinátor
EVVO

vypracování
plánu

koordinátor
EVVO,
vyučující

září červen

žáci I. stupně

ověření
porozumění
čtenému textu –
pracovní listy,
výstavka knih ve
školní knihovně
závěrečné
ověření
dovedností žáků

vyučující

exkurze
(Planetárium
Praha, Techmania
Plzeň, ZOO Praha,
Hornické
muzeum
Příbram,…),
tiskové zprávy a
fotodokumentace
žáků na
webových
stránkách školy
využití různých
forem vyjádření,
názorů, postojů,
zážitků,
individuální či
skupinové
prezentace žáků
prodej přáníček,
výtěžek použit
pro nemocné a
postižené děti

koordinátor
EVVO

Knihovna J.
Drdy
návštěva
knihovny,
společná četba
Plavání
zdravý životní
styl

využití volného
času, motivace
ke sportování

září červen

žáci I. stupně

Evropský rok
kulturního
dědictví (přírodovědné
exkurze
s výkladem)

žák zaujme a
obhájí svůj
postoj
k problematice
vybraných
témat
environmentální
výchovy,
prohloubení
učiva

září červen

žáci II. stupně

Světový den
výživy
projektový den

žáci si
uvědomují
hodnotu
potravin,
globální
problémy
v oblasti výživy
žáci vyrábí
výrobky, vlastní
zapojení pro
pomoc druhým
dětem

říjen

žáci I. a II.
stupně

říjen

5. – 9. ročník

Stonožkový
týden
hnutí „Na
vlastních
nohou“
vánoční přání
pro nemocné a
postižené děti

vyučující

koordinátor
EVVO,
vyučující

vyučující

Roční program EVVO na školní rok 2018-19 (měsíční program)
Florbal
zdravý životní
styl

využití volného
času, motivace
ke sportování

říjen

4.-5. ročník

vyhodnocení
nejlepších týmů

vyučující TV

Týden
elektroodpadu
sběrová
soutěž,
spolupráce
s Kovohutěmi
a.s.
Bruslení
zdravý životní
styl

třídění odpadů,
recyklace
elektroodpadu

listopad

žáci I. a II.
stupně

vyhodnocení
soutěže

koordinátor
EVVO, třídní
učitelé

využití volného
času, motivace
ke sportování

listopad
- březen

žáci I. a II.
stupně

závěrečné
ověření
dovedností žáků

vyučující,
vyučující TV

Ptačí strom
výroba krmítek

výroba krmítek
a krmení ptáků,
žák pracuje
v týmu, vlastní
zapojení do
ochrany ŽP
poznávání
tradičních
regionálních
zvyků a řemesel

prosinec

žáci I. stupně
(družina,
volnočasové
aktivity)

krmítka na školní
zahradě

vychovatelky

prosinec

žáci I. stupně
(družina,
volnočasové
aktivity)

praktická ukázka
spojená
s výkladem a
aktivním
zapojením žáků

vychovatelky

využití volného
času, motivace
ke sportování

prosinec

1.-3. ročník

vyhodnocení
nejlepších týmů

vyučující TV

Evropský rok
kulturního
dědictví Vánoce
v hornickém
domku,
Vánoce
v Prokopské
štole
ukázka
tradičních
vánočních
zvyků
Vybíjená
zdravý životní
styl

Roční program EVVO na školní rok 2018-19 (měsíční program)
Čertovské
klání
den pro MŠ,
den pro rodiče

starší žáci se učí
napomáhat
mladším; volný
čas strávený
společně s
rodiči

prosinec

žáci I. a II.
stupně

Děti dětem
aneb S odpady
hravě
ekoprogram
pro MŠ

prosinec

žáci I. stupně

prosinec

žáci I. a II.
stupně

prodej výrobků,
výtěžek použit na
nákup materiálu

vyučující

Běh do schodů
zdravý životní
styl

seznámení
s barvami
kontejnerů,
třídění odpadů,
práce v
kolektivu
žáci vyrábí
vlastní tradiční i
netradiční
vánoční zboží,
učí se využívat
přírodní
materiály,
pracují v
kolektivu
využití volného
času, motivace
ke sportování

prosinec

žáci I. a II.
stupně

vyhodnocení
nejlepších
jednotlivců

vyučující TV

Vybíjená
zdravý životní
styl

využití volného
času, motivace
ke sportování

leden

4.-5. ročník

vyhodnocení
nejlepších týmů

vyučující TV

Zimní pobyt
v přírodě
zdravý životní
styl

využití volného
času k pobytu
v přírodě

únor

6.-9. ročník

závěrečné
ověření
dovedností žáků

vyučující TV

Vánoční
jarmark
prodej
výrobků

společné
dopoledne
s dětmi z MŠ a
společné
dopoledne
s rodiči spojené
s mikulášskou
nadílkou
praktické třídění
odpadů

vyučující

vyučující
(A. Šornová)

Roční program EVVO na školní rok 2018-19 (měsíční program)
Masopust
výroba masek,
masopustní
průvod v okolí
školy

poznávání
tradičních
zvyků, vlastní
zapojení žáků
do
masopustního
průvodu, práce
v kolektivu

únor

žáci I. stupně

vyhodnocení
nejlepších masek,
využití různých
forem vyjádření,
individuální a
skupinová
prezentace žáků

vyučující

Minibasket
zdravý životní
styl

využití volného
času, motivace
ke sportování

únor

4.-5. ročník

vyhodnocení
nejlepších týmů

vyučující TV

Šplhavec
zdravý životní
styl

využití volného
času, motivace
ke sportování

březen

žáci I. a II.
stupně

vyhodnocení
nejlepších
jednotlivců

vyučující TV

Tonda Obal na
cestách
EKO-KOM a.s.
projektový den

třídění odpadů,
recyklace
odpadů

březen

žáci I. stupně

koordinátor
EVVO, třídní
učitelé

Světový den
vody
projekt Voda

zná podmínky
života a chápe
rizika, která by
mohla vést
k ohrožení
těchto
podmínek,
význam vody
v přírodě a pro
zdraví
význam vody
pro člověka

březen

žáci I. a II.
stupně

ekologická
beseda
využití různých
forem vyjádření,
názorů a postojů,
individuální či
skupinové
prezentace žáků
využití různých
forem vyjádření,
názorů, postojů,
zážitků,
individuální či
skupinové
prezentace žáků,
postery

březen

8. ročník

exkurze – ČOV
Příbram a
úpravna vod
Kozičín

koordinátor
EVVO

Světový den
vody
exkurze

koordinátor
EVVO,
vyučující

Roční program EVVO na školní rok 2018-19 (měsíční program)
Velikonoce a
jarní řemesla

březen

žáci I. a II.
stupně

prezentace prací
a výrobků žáků

vyučující

Evropský rok
kulturního
dědictví Velikonoce
v hornickém
domku
ukázka
tradičních
velikonočních
zvyků
Kam s odpady
exkurze
spojená
s odborným
výkladem

žáci vyrábí
vlastní tradiční i
netradiční
velikonoční
zboží, učí se
využívat
přírodní
materiály,
pracují v
kolektivu
poznávání
tradičních
regionálních
zvyků a řemesel

březen

žáci I. stupně
(družina)

praktická ukázka
spojená
s výkladem a
aktivním
zapojením žáků

vychovatelky

třídění odpadů,
recyklace
odpadů, zlepšit
úroveň třídění
odpadů ve škole

duben

8. ročník

exkurze – sběrný
dvůr tříděného
odpadu v
Příbrami

koordinátor
EVVO

Minikopaná
zdravý životní
styl

využití volného
času, motivace
ke sportování

duben

žáci I. stupně

vyhodnocení
nejlepších týmů

vyučující TV

Den Země
projektový den

zhodnotí
výhody a
nevýhody
využívání
energetických
zdrojů, umí
pojmenovat a
zařadit
obnovitelné a
neobnovitelné
zdroje, kladný
vztah k přírodě,
posoudí vlastní
vliv na životní
prostředí

duben

žáci I. a II.
stupně

využití různých
forem vyjádření,
názorů, postojů,
zážitků,
individuální či
skupinové
prezentace žáků

koordinátor
EVVO,
vyučující

Roční program EVVO na školní rok 2018-19 (měsíční program)
Den Země
den pro
předškoláky

motivace
k učení, pocit
sounáležitosti
s přírodou,
přírodní
hodnoty našeho
regionu, starší
žáci se učí
napomáhat
mladším
poznávání
lidových tradic,
práce v
kolektivu

duben

žáci II. stupně

duben

žáci
přípravné
třídy
(družina,
volnočasové
aktivity)

ozdravný pobyt
ve zdravotně
příznivém
prostředí,
sportovní vyžití,
poznávání ČR,
klima třídy
využití volného
času, motivace
ke sportování

duben červen

žáci I. a II.
stupně

červen

Evropský rok
kulturního
dědictví výlety a
exkurze

prohloubení
učiva daného
ročníku

Den dětí

využití volného
času, motivace
ke sportování,
netradiční
sportovní
disciplíny

Den čarodějů
a čarodějnic
tradiční rej
čarodějnic

Pobyty v
přírodě

Atletická
všestrannost
zdravý životní
styl

skupinová a
projektová práce,
ověřování
znalostí z oblasti
ochrany životního
prostředí –
pracovní listy,
tvorba
fotodokumentace
, prezentace
vyhodnocení
nejlepších masek,
využití různých
forem vyjádření,
individuální a
skupinová
prezentace žáků
skupinová práce,
závěrečná zpráva
z PvP

koordinátor
EVVO

žáci I. stupně

vyhodnocení
nejlepších
jednotlivců

vyučující TV

květen červen

žáci I. a II.
stupně

fotodokumentace
žáků na
webových
stránkách školy

vyučující

červen

žáci I. stupně

vyhodnocení
nejlepších
jednotlivců

vyučující

vyučující

vyučující

Roční program EVVO na školní rok 2018-19 (měsíční program)
Školní
zapojení všech
slavnost
žáků do přípravy
školní slavnost programu, klima
pro žáky,
třídy
učitele a
rodiče,
rozloučení
žáků 9. ročníků
Hodnocení
koordinátor
realizace
hodnotí
ročního plánu
naplnění cílů
EVVO
plánu EVVO a
sestaví plán pro
další období

V Příbrami 3.9.2018

červen

žáci I. a II.
stupně

skupinová práce,
předvedení
programu –
Divadlo A.
Dvořáka

vyučující

červen

vyučující

zápis z jednání,
předběžný plán
na následující
školní rok

koordinátor
EVVO

Vypracovala: RNDr. Šárka Semorádová

