
 
  ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Školní rok 2015 / 2016 

 

  Cíle: 
- vytvářet u dětí základní hygienické a sociálně kulturní  
  dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí 
- vést ke správnému chování k životnímu prostředí 
- probouzet citový vztah k přírodě, k lidem i jejich výtvorům  

 
Celoroční aktivity: 
     1., 2. ročník Proměny přírody, ochrana přírody – PRV, VV, HV 

     3. ročník Krajina v okolí naší obce, ochrana přírody – ČJ, PRV, VV, PČ 
     4., 5. ročník Příroda ČR a její ochrana – ČJ, PŘ, VL, VV, PČ 

  
2015 – Mezinárodním rokem světla 
 
Projekty: 

☼ Ovoce do škol 
☼ Třídíme odpad 
☼ Sběr papíru a víček od pet lahví 
☼ Projekt 72 hodin – RUKU NA TO! (Úklid okolí školy+lesa) 

 
Akce: 
 

ZÁŘÍ 
Příroda kolem nás 
i vzdálená 

Pozorování změn v přírodě - vycházky do okolí školy 
Příroda Velké Británie 
16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy 
22. 9. Světový den bez aut 

ŘÍJEN Malíř Podzim 

Tématické vycházky do přírody, využití přír. materiálů 
Projekt 72 hodin – RUKU NA TO! Úklid okolí školy+lesa 
4. 10. Světový den zvířat 
20. 10. Den stromů 

LISTOPAD Cestování 
Podpora ekologických způsobů cestování 
14. 11. Den bez aut v ČR 

PROSINEC 
Nadílka pro 
zvířátka 

Zakrmování zvěře, tvorba krmítek – pozorování ptactva 

11. 12. Mezinárodní den hor 

LEDEN Příroda v bílém 
Čtení ve sněhu – vycházky do okolí, pozorování stop 

1. 1. Světový den míru 

ÚNOR Pohyb je kamarád 
Zdravý životní styl, zdravá strava, nutnost pravidelného pohybu 
Příroda se probouzí 
4. 2. Světový den boje proti rakovině 

BŘEZEN Příroda se probouzí 
Úklid v okolí školy, třídění odpadu (využití odpad. materiálu při PČ, VV) 
21. 3. Světový den lesů 
22. 3. Světový den vody 

DUBEN Den Země 

Projektový den v přírodě 

1. 4. Mezinárodní den ptactva 
7. 4. Světový den zdraví 
22. 4. Mezinárodní den Země 

KVĚTEN Umím pomoci 

Výcvik první pomoci, chování v krizových situacích,  
zdravot. soutěže 

8. 5. Světový den Červeného kříže 
31. 5. Světový den bez tabáku 
31. 5. Den otevírání studánek 

ČERVEN 
Hrátky a 
sportování 
v přírodě 

Učíme se od přírody, pozorování zvířat i rostlin (výlety do přírody) 
5. 6. Světový den životního prostředí 
8. 6. Světový den oceánů 

 

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_dny_a_roky 
http://gnosis9.net/vyznamne-dny.php 

 http://www.roksvetla.cz/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezinárodní_dny_a_roky
http://gnosis9.net/vyznamne-dny.php


 


