
Zpráva EVVO za rok 2020/2021 

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 

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

Sběr: I. Recyklohraní – sběr použitých baterií – nasbíráno 376 kg baterií (odvezeno do speciální třídicí linky v Kladně), 

b) Sběr léčivých rostlin –téměř 38kg sušené pomerančové kůry; 0,3 kg sušených jitrocelových listů a 2,2 kg sušené 

citronové kůry (odvezeno do LEROS, s. r. o. - Slatiňany) 

Soutěže: Výtvarné soutěže s přírodovědnou tematikou vyhlášené DDM ve městě  

Výstavka a sborník: Mladějovská úzkokolejka – JEDLÉ ROSTLINY – výběr žáků VII. a IX. třídy (Průmyslové muzeum 

Mladějov) 

Projekty externí: a) DDM M. T.: – I. stupeň; b) Recyklohraní – baterie – všichni; c) Na pohodu – V. třída; d) Jsem 

laskavec – některé třídy; e) Stolístek - 9. třída; g) Svačinky do škol – všichni (podpora českého zemědělství); 

Projekty interní: a) Mezi pražci mladějovské úzkokolejky – výběr žáků 7. a 9. třídy (podpora regionu, jedlé rostliny); 

b) Družinové akce družiny k ročním obdobím; c) A přece Mikuláš – 9. ročník; d) LVK 4. a 5. ročník; e) Putování za 

andělskými křídly; f)Vánoční přání – 3. třída; g)Tematické vycházky do okolí – 1. stupeň a ŠD; h) Tematická 

pozorování v okolí školy – žáci SPPP 6. a 7. ročníku; ch) Třídní výpravy do okolí; i) Baterkožrout aneb Všechno začalo 

9. 9. 1737 – všichni mimo 8. třídu; j) Školní sběr použitých baterií (všichni mimo 8. třídu) a léčivých bylin (zejména 

třídy: 1., 2. A a 2. B, 3., 5.); k)Vycházky do okolí v Tv 

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. 

 
         RNDr. Alena Purketová, koordinátor EVVO 


