
Roční realizační plán EVVO na školní rok 2021 – 2022   TÉMA ZVÍŘATA 

1. Roční realizační plán EVVO 

Cíle EVVO na SpŽŠ Úpice 

- naučit žáky úctě k přírodě živé i neživé 
- vypěstovat u žáků ekologické smýšlení 
- seznámit žáky se svým okolím z přírodovědného i historického a kulturního hlediska 
- vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí a naučit je péči o něj 
- naučit žáky správnému třídění odpadu 
- vytvořit v kolektivu třídy dobrou a přátelskou atmosféru 
- rozvinout u žáků zájem o studium a poznávání přírody 

Časový plán 

Září 

• Vyhlášení soutěže ve sběru žaludů, kaštanů                  koordinátor EVVO, tř. uč. 

• Celoroční sběr PET víček, použitých baterií, elektrospotřebičů  tř. uč. 
• Zapojení do soutěže Recyklohraní – Asekol s.r.o – baterie   všichni uč. 
• Třídění odpadu – škola (PET láhve, kelímky, Tetra Pak)   tř. uč., koordinátor EVVO 

Říjen 

• Zahájení Projektu Zvířata        koordinátor EVVO, tř. uč. 

• Branný kurz (kurz chování za mimořádných situací)   tř. uč. 

• Zvířata na podzim (ježek na zahradě a příprava na zimní spánek 
       – videomateriál g)                uč. VV, PV 

• Draci – soutěž  tříd ve výrobě draků      uč. PV   

• Sběr přírodnin pro lesní zvěř       tř. uč. 
 

Listopad 

• Promítání videí Poznáváme zvířata, obrázky, zvuky – videomateriál a), b) uč. Př 

• Výroba krmítek         uč. PV 

• Básně na téma zvířata a podzim (říkanky a hádanky – videomateriál e)  uč. Čj, Čt 

• Podzimní práce na školním pozemku    uč. PV, koordinátor EVVO 

Prosinec 

• Krmení ptactva        uč. PV 

• Vánoční kapr         uč. Vv 

• Zdobení vánočního stromečku, návštěva ZOO    tř. uč. 

• Závody lopat, sáněk a bobů       uč. TV 

Leden 

• Bruslení         uč. TV 

• Krmení zvěře         koordinátor EVVO 

• Promítání videa: Krmení lesní zvěře (zima) - videomateriál c)  uč. Př 

• Pracovní listy na téma Zvířata      uč. Př 



• Průběžné hodnocení sběrových aktivit     koordinátor EVVO 

Únor 

• Beseda KRNAP        koordinátor EVVO 

• Dravci (obrázky, včetně zvuku) – videomateriál d)     uč. Př 

• Štafetový běh „STOPY ZVÍŘAT“ (příloha č. 1)    všichni uč.   

• Pozorování krmítka - statistika      uč. M, Př 

Březen 

• Modelování zvířat        uč. Vv, Pv 

• Den vody – zvířata u vody       tř. uč. 

• Pozorování čápů, videomateriál h)      uč. Prv, Př, P 

• Beseda DRAVCI        všichni uč. 

Duben 

• Branný kurz (kurz chování za mimořádných situací)   tř. uč. 

• Velikonoční tvoření na téma Zvířata      uč. PV 

• Jarní práce na školním pozemku      uč. PV,  

• Exkurze – Dančí obora       všichni uč. 

• Den Země – Igelitiáda        všichni uč., koordinátor 
EVVO 

Květen 

• Ekologicko-turistický pobyt na horách (viz. příloha č. 2)   tř. uč. 

• Promítání Mláďata na jaře a prevence při nálezu opuštěného mláděte 
   – videomateriál f)       uč. Př 

• Mozaika – koláž na téma Zvířata      uč. VV 

• Orientační běh s tématikou Zvířata       všichni uč.  

Červen 

• Naučná stezka Suchovršice (viz. příloha č. 3)    všichni uč. 

• Promítání Zásady chování v přírodě – videomateriál i)   všichni uč. 

• Kvízy na témata zvířata       uč. Prv, Př, P 

• Vyhodnocení sběrových aktivit       koordinátor EVVO 

 

Volnočasové aktivity 

Aktivity školní družiny  - sběr žaludů,kaštanů 
- úprava okolí školy a školní zahrady 
- zapojení se do projektů EVVO 
- igelitiáda 
- třídění odpadu 
- sběr baterií 

 



Plán rozvoje prostředí školy 

Zahrada 

− péče o vysázené stromy, keře a byliny (zalévání, ošetřování, příprava na zimu), plnění ptačí budky 
v zimních měsících. 

− péče o hmyzí domečky. 
Sběrové aktivity 

− soutěže ve sběru kaštanů, žaludů, PET lahví, PET víček, Tetra paku. 
Třídění odpadu 

− kelímky, víčka, TETRA PAK, papír, baterie, elektrospotřebiče, biologický odpad (tráva, listí, větve, 
slupky pro fermentační stanici). 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Štafetový třídící běh „STOPY ZVÍŘAT“ 

- skupinová hra 
- učitelka rozmístí po třídě obrázky se zvířaty 
- žáci jsou rozděleni do barevných družstev po 2 – 3, každé družstvo obdrží svojí sadu zvířecích stop, 

kterou rozdělí k daným zvířatům po třídě 
- na pokyn vybíhají po jednom s jednou kartičkou a odnáší ji k rozmístěným zvířatům, po návratu 

vybíhá další (před vyběhnutím se může každý zeptat zbytku družstva „KAM?“ o ostatní odpoví 
„TAM“ a ukážou směr) 

- na závěr se vyhodnotí správné odpovědi jednotlivých družstev 

Příloha č. 2 – Ekologicko-turistický pobyt na Rýchorské boudě 

− týdenní pobyt na horách v krásné přírodě KRNAP 

− turistické vycházky po okolí – seznamování s horskou přírodou 

− pozorování zvěře 

− ekologie v horských oblastech 

− vzdělávací hry na téma ekologie (přírody) 

Příloha č. 3 – Naučná stezka Suchovšice 

− každý žák dostane pracovní sešit, kde bude plnit zadané úkoly z naučných tabulí 

− pomůcky: sešit, obyčejná tužka 

Zdroje 

Videomateriál: 
a) Poznáváme zvířata, obrázky: https://www.youtube.com/watch?v=XnNUWC1j6js  
b) Poznáváme zvuky zvířat: https://www.youtube.com/watch?v=-ZkRaOGrySo  
c) Krmení lesní zvěře (zima): https://www.youtube.com/watch?v=KGbYX46_WDc  
d) Dravci (obrázky, včetně zvuku) : https://www.youtube.com/watch?v=UMOSRo2HnCw  
e) Zvířata z lesa (říkanky a hádanky) : https://www.youtube.com/watch?v=jq0ifYqQyz8   
f) Mláďata na jaře a prevence při nálezu opuštěného mláděte:      

     https://www.youtube.com/watch?v=sDb5KBwNK1Y  
g) Ježek na zahradě a příprava na zimní spánek: https://www.youtube.com/watch?v=BUvFBXf1pjY  
h) Čapí hnízdo  Bohuslavice: https://www.youtube.com/watch?v=ABJTbc2tOc4  



   Mladé Buky: https://www.youtube.com/watch?v=3-UdOsBsyXQ  
i) Zásady chování v přírodě: https://www.youtube.com/watch?v=EBkna7E9KFg  

 
Webové stránky 
http://www.recyklohrani.cz/cs/ 
http://dotknisekridel.cz/ 
https://safaripark.cz/   
https://www.krnap.cz/ 
 
 

Spolupráce školy s okolím 

1. Zapojení školy v síti M . R . K . E . V 
2. Zapojení školy do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ 
3. Spolupráce s ekologickým centrem „SEVER“ – Horní Maršov 
4. Spolupráce s ekologickým sdružením TEREZA – pokračování projektu „Les ve škole, škola v lese“ 
5. Sledování ekologických akcí, grantů, účast v nich 
6. Informace v tisku a na webových stránkách školy 
7. Vzdělávání školních koordinátorů EVVO  
8. Spolupráce se Svazkem Jestřebí hory a Královstvím Jestřebí hory 
9. Spolupráce s Technickými službami Úpice – odvoz odpadu 
10. Spolupráce s KRNAP 

 

Vypracovala: Barbora Přívratská  


