
Zpráva EVVO za rok 2018/2019 

Členství: 

a) M. R. K. E. V. Metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích 

programů. Bedrník – časopis pro ekogramotnost 
 

b) Klub ekologické výchovy – KEV – je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické 

pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu 

Titul: Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, titul propůjčen na léta 2018–2020 

Soutěže: 

a) Ekologické – I. Recyklohraní – sběr použitých baterií – nasbíráno přes 150 kg baterií (odvezeno do 

speciální třídící linky v Kladně), II. Sběr papíru a hliníku – 6 710 kg papíru a hliníku 200 kg (odvezeno do Remat 

Letovice s.r.o.) 
 

b) Znalostní – Přírodovědný klokan, Hledáme nejlepšího mladého chemika, Poznávání živočichů 
 

c) Výtvarné soutěže s přírodovědnou tématikou vyhlášené DDM ve městě 
 

Výstavka a sborník: Mladějovská úzkokolejka – lovy beze zbraní – výběr žáků 2. stupně (radnice) 
 

Projekty externí: 
 

a) DDM M. T.: - 1. stupeň (Den Země, ...); b) Recyklohraní – baterie – všichni; c) Na pohodu – Srnčí – 5. třída; d) 

Jsem laskavec – všichni; e) Dravci a sovy – všichni; g) Školní mléko (podpora českého zemědělství) – všichni; h) 

Ovoce do škol (podpora českého zemědělství) - všichni; ch) Vitamínový den – 1. stupeň; i) Mobilní planetárium - 

všichni 
 

Projekty interní: 
 

a) Mezi pražci mladějovské úzkokolejky – výběr žáků II. stupně (podpora regionu, bylinky); b) Voda je život – 5. až 

9. ročník; c) Družinové strašení a jiné akce družiny k ročním obdobím; d) Poznáváme rostliny v Kouzelné zahrádce 

– žáci SPPP 7. ročníku; e) Mikuláš na Kostele – 9. ročník pro ostatní; f) Prvňáci a mikroskopy; g) LVK 4. a 5. ročník; 

h) Sportovně – přírodovědný pobyt na Vysokém Poli – 1. až 3. ročník; ch) Den vědy a logiky – 8. a 9. ročník pro 

ostatní; i) Tematické vycházky do okolí – zejména 1.stupň a ŠD; j) Tematická pozorování v okolí školy – žáci SPPP 

7. ročníku; k) Školní výlety – Praha, Dolní Morava, Mladějov; m) Školní sběr papíru, hliníku a použitých baterií… 

 

Další činnosti: 
 

a) Nástěnka pro zamyšlení či rozšíření povědomí o dění v oblasti EVVO vždy jednou za měsíc; b) Zařazení 

odpovídajících témat EVVO do výuky, viz ŠVP; c) Začleňování aktuálních témat EVVO do výuky podle obsahu; 

d) Péče o květinovou výzdobu; e) Třídění odpadu ve škole; f) Hospodárné využívání vody; g) Hospodárné využívání 
elektrické energie; h) Hospodaření s teplem – ventily, větrání; ch) Používání šetrných čisticích prostředků k ŽP. 
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