Akce EVVO školní rok 2020/2021 výchova

Měsíc

září

Tematické
zaměření

-Úklid klacků na
zahradě
-Pletí doskočiště
-Korále, náramky z
jeřabin
-LitvínoviceStromovkaturistická vych.
-Vltava-hájpřír.vych.
-Zoo
Hluboká/Vltavou
-Společenská hra –
co je a není
správné, chování
člověka k okolní
přírodě
Brainstorming
-9.9.2020 evropský
den recyklace
baterií. Téma:
Technika a
ekologické dopady
na přírodu –
prevence v jednání
člověka, recyklace
odpadu, cílené
ekologické chování.
-Sběr šišek,
kaštanů, bukvic a
jiných přírodnintvorba výrobků
-Učíme děti k
pozitivnímu vztahu
k přírodě a
životnímu prostředí

Termín

Skupina

Odpovědná
osoba

1.DD

Čížková
Patková

2.DD

Ďurkovičová
Dlouhá

3.DD

Jindrová
Lukešová

ŠD 1/ŠK
ŠD 2

Rajtíková
Fialová

říjen

-Přesazování
pokojových květin -Trhání léčivých
bylin na školním
pozemku,
uchovávání
sušením
-Sběr přírodnin
(kaštany, žaludy,
bukvice, listy)
-Naučná stezka
Haklovy DvoryVrbenské Rybníky
-Úklid
Branišovského lesa
-Výstava hub
-Českovrbenské
rybníky
-Rudolfov, Mrhaltur.vych.
-Turistika-VrábčeD. Kámenpoznávání plodů
stromů
-Příroda a vztah ke
zdraví člověka,
jedince –skupinově
vhodné chování k
přírodě, dopady
nevhodného
chování, podzimní
procházka s
ekologickou
tematikou.
-2.10. Světový den
hospodářských
zvířat, upevnění
znalostí o životě
zvířat a produktech
-Výstava: ,,Hub“–
Jihočeské muzeumvýstava spojena se
vzdělávacím
programem pro
školy

internát

Hrdá

1.DD

Čížková
Patková

2.DD

Ďurkovičová
Dlouhá

3.DD

Jindrová
Lukešová

ŠD 1/ŠK
ŠD 2

Rajtíková
Fialová

listopad

-Den stromů 20.
10. - významný den
-Příroda na podzim,
pozorování
podzimní přírody,
ochrana přírody,
sběr kaštanů a
žaludů
-Muzeum – výstava
hub
- SZeŠ
RUDOLFOVSKÁ –
VÝSTAVA OVOCE,
ZELENINY A SUCHÉ
VAZBY 9/13.10.202
-Sběr kaštanů,
žaludů, šípků
-PV – výrobky z
přírodnin –
podzimní věnec z
listů a přírodnin,
lisování
-Zahrada – hrabání
listí, rytí záhonů
-Obtiskování a
dokreslování listů
-Kreslení draků a
draci z listů
-Dlabání dýně
-Výroba krmítka
z obalu na mléko

internát

Hrdá

1.DD

Čížková
Patková

-Vyrábění
z přírodnin
-EVVO křížovky,
puzzle a pexeso
-Projekt: VÁNOČNÍ
STROMEK PRO
ZVÍŘÁTKA II.

2.DD

Ďurkovičová
Dlouhá

-Výroba lojových
koulí pro drobné
ptactvo
-Zvířata a lidé –
zachování
podmínek pro život
a jejich utváření,
chráněné druhy

3.DD

Jindrová
Lukešová

prosinec

zvířat, soutěž mezi
dětmi.
-3.11. Den bez
pesticidů –
ekologie v
pěstování plodin,
vliv na živočichy a
lidi. Samostatné
vyhledávání
informací
-Pozorování
přírody a její
proměny
-Diskuze: Péče o
své zdraví – zdravé
stravování
(ochutnávka ovoce
a zeleniny)
-Malujeme obrázky
na téma ovoce
-Tvořivé proměny
odpadových
materiálů např.
tvoření z obalu na
vajíčka a z krabice
od mléka
Zahrada – hrabání
listí 4.11.
Beseda na téma
„Ovoce a zelenina,
jejich prospěšnost,
způsob uchovávání,
úprava a
konzumace
-Výroba přáníček
do Globusu-Strom
přání
-Výzdoba stromků
pro ptáčky
-Adventní věnecpráce z přírodninou
-Zimní krajinavýtvarná technika z
přírodnin
-Projekt: VÁNOČNÍ
STROMEK PRO
ZVÍŘÁTKA II.

ŠD 1/ŠK
ŠD 2

Rajtíková
Fialová

internát

Hrdá

1.DD

Čížková
Patková

2.DD

Dlouhá
Ďurkovičová

leden

-Les -pozorování
ptáčků u krmí
- Vánoční a
silvestrovské oslavy
ekologicky – jak
slavit a nakupovat
bez zatěžování
životního prostředí.
-5.12. Světový den
půdy – roční cykly a
jejich potřebnost
pro kvalitu půdy
-Třídění odpadu
doma, ve škole diskuse.
-Tonda obal- Svět
třídění a recyklace-Žáci soutěží ve
dvojicích, postupně
vyškrtávají v
osmisměrce různé
druhy odpadůvzdělávací materiál
pro děti
-Návštěva psího
útulku

3.DD

Jindrová
Lukešová

ŠD 1/ŠK
ŠD 2

Rajtíková
Fialová

-Výrobky z
přírodnin na
vánoční trhy –
levandulové sáčky,
svícny ze skořápek,
mašlovačky
-Vánoční věnec z
přírodnin
-Návštěva psího
útulku
-Třídění odpadu
formou hry-třídění,
kvízy
-Krmení zvířat v
lese

internát

Hrdá

1.DD

Čížková
Patková

-Pexeso českoanglické
zvířata(mláďata)

2.DD

Dlouhá
Ďurkovičová

únor

-Projekt: VÁNOČNÍ
STROMEK PRO
ZVÍŘÁTKA II.
-Výroba obalů na
knihy z použitého
papíru
-Krmení zvěře a
ptactva ve volné
přírodě a ve městě
– jak správně krmit
a čím, kdy nekrmit.
Příroda v zimě,
chování zvířat v
zimě – jak jim
neškodit
-Třídění odpadu –
praktický nácvik +
Třídění odpadu
teorie – způsob
zpracování odpadu,
novinky v
zachytávání
odpadu a jeho
recyklace, film
-Rekreační a
zájmová činnost
přírodovědná–
procházky k řece,
krmení vodního
ptactva.
-Poznávání stop
zvířat ve sněhu
-Dokument-film,
recyklace: Cesta
odpadu
-ZOO v zimě
-Pozorování zimní
přírody
-Pozorování ptáků
v zimě, péče o
krmítko na školní
zahradě
-Muzeum-Výstava
orchidejí
-Návštěva
knihovny-půjčení
knih o zvířatech a
rostlinách

3.DD

Jindrová
Lukešová

ŠD 1/ŠK
ŠD 2

Rajtíková
Fialová

internát

Hrdá

1.DD

Čížková
Patková

březen

-Výstava orchidejí
-Projekt: VÁNOČNÍ
STROMEK PRO
ZVÍŘÁTKA II.
-Planetárium Č.B.pozorování zimní
oblohy
-Internet,
propojení
informací o
aktuálním stavu
životního prostředí,
statistiky a vědecké
práce. Získávání
informací a práce s
nimi – cílené
ekologické chování.
Praktický nácvik
práce s
informacemi –
problematika ČR.
-2.2. den mokřadů
– co jsou mokřady,
jejich funkce a kde
je nalézt
-Experimenty
s přírodninamipůsobení tepla a
zimy
-Společně
pečujeme o kytky
ve třídě
-Muzeum-Výstava
orchidejí
-Prohlížení knih s
přírodovědnou
tématikou – 25.2
-Výsev Osenípříprava na
Velikonoce
-Malování vajíček
-Jih. muzeumHorniny-geologická
expozice

2.DD

Dlouhá
Ďurkovičová

3.DD

Jindrová
Lukešová

ŠD 1/ŠK
ŠD 2

Rajtíková
Fialová

internát

Hrdá

1.DD

Čížková
Patková

duben

-Stolní hry, Tonda
obal www.
-Výlet krokodýli
farma
-Návštěva výstavy
orchidejí
-Vztah přírody,
člověka a umění –
využívání
ekologických
prostředků a
přírodnin k
umělecké tvorbě.
Co je World press
foto. Prohlížení
fotografií.
-3.3. světový den
divoké přírody –
přírodní rezervace
a chráněná místa v
ČR, dohledání na
mapě
-Světový den vody
22. 3. – diskuse na
téma vodní zdroje
a jejich ochrana.
-Rekreační a
zájmová činnost
přírodovědná –
výsev velikonoční
osiva.
Tvořivé proměny
odpadových
materiálů- výroba
jarního stromečku
z papir.ruliček
-Pozorování jarní
přírody
-Pexeso s eko
tématikou
-Velikonoční osení
-Přesazování
květin, doplňování
zeminy
-Turistická
vycházkaHrdějoviceNemanice

2.DD

Dlouhá
Ďurkovičová

3.DD

Jindrová
Lukešová

ŠD 1/ŠK
ŠD2

Rajtíková
Fialová

internát

Hrdá

1.DD

Čížková
Patková

-Koloběh vody
v přírodě, pracovní
listy
-Krokodýlí farmaProtivín

-Výlet Petříkov,
Jiříkovo údolí
-Velikonocebarvení vajec
přírodníma
barvama
-Vycházka na
Vrbenské rybníkypozorování vodních
ptáků
-Koloběh ročních
cyklů v přírodě.
Lokální problémy a
jejich přesah do
globálního měřítka.
Pochopení vlastní
odpovědnosti.
Brainstorming – jak
já sám chráním
přírodu, chovám se
ekologicky?
-1.4. mezinárodní
den ptactva –
přínos, ochrana
ptactva, VV –
kreslení ptactva
-Cassiopeiaenvironmentální
výchova-výukový
program
“KOUZELNÁ VODA“
-Vycházka do
přírody, orientace
v přírodě, turistické
značky
-Jarní práce na
školní zahradě –
rytí a úprava
záhonků, setí

2.DD

Dlouhá
Ďurkovičová

3.DD

Jindrová
Lukešová

ŠD 1/ŠK
ŠD 2

Rajtíková
Fialová

internát

Hrdá

květen

ředkviček, hrášku
-Klubovna
pěstování sazenic
ze semínek-dýně,
cukety, okurky
-Úklid lesa, loukychráněná oblast Jez
u Špačků
-ZOO Hluboká
-ZOO Praha
-Trocnov,
Radostice turistická
vych. Lesní pěšinou
-Turistická vych.
Vrbenské rybníky
-Turistika- Křížová
cesta-Římov
- Zvířata a rostliny
na jaře,
rozmnožování,
význam, ochrana
rostlin a zvířat –
významně
chráněné druhy
rostlin a zvířat v ČR.
-22.5. den
mezinárodní
biologické
rozmanitosti –
návštěva ZOO
-Jihočeské
muzeum, edukační
program:
,,Přírodověda“program
připravený pro
děti-vše o přírodě
24. 5. Evropský den
parků - návštěva
parku u náměstí

1.DD

Čížková
Patková

2.DD

Dlouhá
Ďurkovičová

3.DD

Jindrová
Lukešová

ŠD 1/ŠK
ŠD 2

Rajtíková
Fialová

červen

- Přesazování
sazenic na záhony,
zalévání, pletí,
zasazení bylinek –
máta, bazalka, kopr
-Založení
květinového
truhlíku

internát

Hrdá

-Pobyt
v Radosticíchpříprava bazénu,
úklid zahrady,
pískoviště
-Úklid bazénu v ČB
-Turistika-NS
Rybníky České
Vrbné

1.DD

Čížková
Patková

-Radostice-úklid
zahrady
-Výlet ZOO Jihlava
-Vodstvo – vodní
toky a nádrže v ČR,
Oceány a jejich
znečištění,
Ledovcová jezera,
jezera a přehrady,
vodní živočichové –
jejich zdraví a
kvalita života, vznik
rybníků v JČK – film
-5.6. světový den
životního prostředí
– připomenutí role
člověka v systému
-Výlet s dětmi do
Zoo Hluboká nad
Vltavou
-Beseda: Nerostné
bohatství země-sůl
a její důležitost
Péče o záhonky na
školní zahradě, o
květiny-pravidelné
zalévání,
přihnojování,
sklízení

2.DD

Dlouhá
Ďurkovičová
Jindrová
Lukešová

3.DD

ŠD 1/ŠK
ŠD 2

Rajtíková
Fialová

internát

Hrdá

Zpracovala: Patková,Rajtíková

