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Vzdělávací cíle a výstupy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
jsou zpracovány na základě:

- metodického  pokynu  MŠMT k zajištění  environmentálního  vzdělávání,  výchovy  a
osvěty č.j. 16745/2008-22 ze dne 27.října 2008

- Ústavy ČR, Hlava první, Čl. 7: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a 
ochranu přírodního bohatství.

- Listiny základních práv a svobod, Hlava čtvrtá, Čl. 35: Každý má právo na příznivé 
životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního 
prostředí a přírodních zdrojů. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani 
poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní 
památky nad míru stanovenou zákonem.

- s ohledem na možnosti a předpoklady žáků základní školy praktické a speciální
- v podmínkách našeho regionu.

Vzdělávací cíle:
- vést žáky k nabytí vědomostí, schopností a připravenosti ekologicky myslet a jednat,
- vychovávat žáky k ochraně zdraví, prostředí, majetku, přírodních a kulturních hodnot 

Země,    
- vychovávat ke zdravému životnímu stylu 
- využívat internetové sítě pro výuku environmentální výchovy na škole.  
- organizovat praktické činnosti v oblasti ekologické výchovy – částečné třídění odpadu 

ve třídách, péče o zeleň ve škole a v okolí školy, sběr víček z PET lahví
- vnímat přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich 

poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu 

Vzdělávací témata:
- ekosystémy

význam lesa, pole, vodních zdrojů, funkce lidských sídel, ovlivnění přírody v průběhu
vzniku civilizace, propojenost živočišných a rostlinných společenstev

- základní podmínky života
význam a ochrana vody, ovzduší, půdy, biologických druhů, klimatické změny a jejich
vliv na člověka, využívání energie a možnosti a způsoby šetření, přírodní surovinové a
energetické zdroje a jejich vyčerpatelnost, 

- lidské aktivity a problémy životního prostředí
ekologické  zemědělství,  vliv  dopravy  na  prostředí,  vliv  průmyslu  na  prostředí,
zpracovávání odpadů, ochrana kulturních památek, osobní spoluúčast na ekologizaci
šetření vodou, elektrickou energií,  šetrné zacházení s knihami a inventářem, třídění
odpadu), péče o zeleň ve třídách,

- vztah člověka k prostředí
přírodní zdroje v našem městě, jejich zpracování a využívání, odpadové hospodářství,
příroda a kultura našeho města, ochrana životního prostředí v našem městě, aktuální
ekologické problémy, působení prostředí na zdraví obyvatel, poznávání významných
institucí ve městě (Městský úřad Orlová, pošta, Policie ČR, Městská policie Orlová,
autobusové  nádraží,  požární  zbrojnice,  obchodní  a  informační  centrum,  knihovna,
lékárna,  DDM,  středisko  volného  času,  nemocnice,  kulturní  památky  a  historické
objekty, muzeum).
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Začlenění témat EVVO do výuky, průřezová témata

ZŠP
Tématické okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník
Ekosystémy INT/Př

Základní podmínky života

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí
Vztah člověka k prostředí INT/Vl

ZŠP
Tématické okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník
Ekosystémy INT/P

Základní podmínky života INT/F INT/P

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí

INT/Z

Vztah člověka k prostředí INT/P INT/P
PRO/P Den 
Země

ZŠS
Tématické 
okruhy

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník

Ekosystémy INT/Pč

Základní 
podmínky 
života

INT/Vu PRO/Zvířata/
Vu

PRO/Roční
období/Vu

PRO/Roční
období/Vu

PRO/Roční
období/Vu

Lidské aktivity
a problémy 
životního 
prostředí
Vztah člověka 
k prostředí
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ZŠS
Tématické okruhy 7.ročník 8.ročník 9.ročník 10.ročník

Ekosystémy PRO/Příroda

Základní podmínky života INT/Z

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí

PRO/Den 
Země

INT/Ch

Vztah člověka k prostředí INT/Př INT/Př

INT – integrace do vzdělávacího oboru
PRO - projekt

Činnost koordinátora EVVO na škole:
- zpracovat zprávu koordinátora EVVO pro aktuální školní rok, poskytnout vyučujícím

tabulku pro zapisování aktivit jednotlivých tříd,
- napomáhat vyučujícím s obsahovou stránkou témat EVVO podle potřeby zapůjčením

literatury, letáků, pomůcek,
- zajišťovat vhodné besedy s tematikou EVVO podle nabídek,
- účastnit se školení koordinátorů EVVO podle nabídek,
- koordinovat průběh celoškolního projektového Dne Země ve spolupráci s MÚ a DDM

Orlová,
- zapojit zájemce do programu Recyklohraní (plnění úkolů podle instrukcí koordinátorů

recyklačního programu, vyzvat třídy k vyšší aktivitě při plnění úkolů)
- zapojit zájemce o sběr použitých baterií, 
- doporučit dobrovolnou účast na akcích města (např. Zahrada a zdravé město),
- vyhodnotit  v evaluační  zprávě  činnost  jednotlivých  tříd  a  současně  celé  školy

v environmentální  výchově,  hodnotit  na  základě  zpracované  tabulky  činností
jednotlivých tříd.

V Orlové dne 07.09.2019                                   Mgr. Marie Šnokhousová, koordinátor EVVO
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Příloha 1

Významné dny pro environmentální výchovu: 

14. 9. Ukliďme svět   

15.9. Evropský den bez aut

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy     

23. 9. Podzimní rovnodennost

4. 10. Světový den zvířat

16. 10. Světový den výživy

20. 10. Den stromů

14. 11. Den bez aut

16. 11. Mezinárodní nekuřácký den

21. 3. První jarní den

22. 3. Světový den vody

23. 3. Světový den meteorologie

1. 4. Den ptactva

7. 4. Světový den zdraví

21. 4. Den proti hluku         

22. 4. Den Země

24. 5. Světový den národních parků

31. 5. Den otvírání studánek

31. 5. Světový den bez tabáku

1. 6. Den dětí

5. 6. Světový den životního prostředí

8. 6. Mezinárodní den oceánů

21. 6. Letní slunovrat
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Příloha 2

Návrhy aktivit s ekologickým zaměřením pro školní rok 2019/2020.
- Sběr použitých baterií (body do recyklohraní).
- Sběr víček od PET lahví (možnost přispět některému z TP dětí na nákup pomůcek).
- Odevzdání starých mobilních telefonů (body do recyklohraní).
- Co roste v blízkém okolí (pozorování, zapsání, zakreslení, prezentace).
- Péče o svého domácího mazlíčka (prezentace, vyprávění, obrázky).
- Zjistit, odkud pocházejí výrobky naší spotřeby.
- Zhasínání světel ve třídách o přestávkách.
- Pomoc při likvidaci a odvozu obsahu školních kontejnerů na PET láhve.
- Pozorování vybraného stromu, zapisování a zakreslování změn, které se s ním během

roku dějí.
- Vypěstování  zeleniny  v podmínkách  třídy  (školy)  –  např.  hrášek,  pažitka  apod.,

uspořádání ochutnávky.
- Pozorování přinesených kousků přírodnin pod lupou.
- Výroba krmítka pro ptáky.
- Shromáždění různých druhů materiálů (plast, dřevo, potraviny, papír apod.), zabalení

do  plátna,  zakopání  v září  na  zahradě,  vykopání  v červnu,  pozorování,  co  se
s materiály po roce stalo, jak se rozkládají.

- Vytipování předmětů na jedno použití, nápady na další použití (př. sáček od bonbónů,
krabička od zubní pasty).

- Maxistonožka nebo maxihad z PET lahví (vhodné pro Den Země – navlékání PET
lahví na provázek a vytvoření dlouhého hada, změření, vyfocení).

- Šetření elektrickou energií, šetrné zacházení se školním majetkem a učebnicemi, péče
o zeleň a pořádek v areálu školy.
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