PLÁN EVVO
Formy EVVO:










prolínat prvky EVVO do výuky naukových předmětů a výchov
účast na výukových programech středisek EVVO
příležitostné akce
projekty
využívání venkovního terénu
interaktivní tabule
tématické a poznávací vycházky
sportovní dny
využívání nabídky výukových programů - využívání interaktivní tabule

Září:

Zahrada


Společenstvo- interaktivní tabule - vysvětlení pojmů , vztahy ve
společenstvu, potravní řetězec



Vědomostní kvíz- soutěže, interaktivní tabule



Práce na zahradě



Sušení léčivých bylin - vaření čaje, informace o bylinkách



Sběr švestek - sušení (křížaly) a pečení koláče

Pole

Říjen



Společenstvo - rostliny, živočichové - výukové programy (interaktivní
tabule)



Výroba draka v hodinách Pv a Vv



Pouštění draka - Drakiáda



Šípkobraní - průběžné plnění během měsíce, vycházka do okolí školy,
sběr šípků, sušení šípků, vaření šípkového čaje, v průběhu měsíce výroba výrobků či příprava šípkových pokrmů, význam šípků pro zdraví
člověka, kvízy




Les
Den stromů - Kaštanobraní - projektový den s průběžným plněním
podle počasí - den zaměřený na význam stromů pro člověka a ochranu
stromů a lesa, sběr kaštanů, výroba kaštanových zvířátek, sušení
kaštanů na přikrmování zvěře v lese…
 tvoříme velký strom z přírodnin a kaštanů
 aranžování stromu na chodbě školy
 interaktivní tabule - Les




Prosinec

Leden, únor

výukový program - Pod kůrou stromů
soutěže, poznávačky, palety barev lesa, sběr přírodnin výstavky na chodbách školy



Les - barvy podzimu - změny v přírodě - vycházka za město, do parku,
do lesa



Chování lidí v lese - vypravování zážitků z lesa



Čím může člověk lesu škodit a jak pomoci…diskuse



Sledování změn v přírodě - les, park, sad - barevné podzimní listí



Strom - obydlí zvířat



Život v lese - malba, modelování



Život lesní zvěře v zimě - sběr žaludů, kaštanů, jeřabin - krmelec



Zdravý a poškozený les - (kůrovec - sbírání informací- internet)



Letokruhy, druhy dřeva - poznávačka



Příprava krmítek a jejich vyvěšování do okolí školy a do zahrady

Vánoce a Mikuláš


Ořechobraní - průběžné plnění během měsíce, pokrmy z ořechů vánoční cukroví, vánoční ozdoby z ořechů, význam ořechů ve výživě
člověka, ořechové louskání a dekorace



Vánoce - tradice a zvyky - srovnání minulosti a přítomnosti



Černá hodink a - projektový den - výstava a zpívání na schodech při
svíčkách – vánoční koledy s hudebními nástroji



Strom pro zvířátka - projektový den - zdobení vánočního stromku
pro lesní zvěř, sušení ovoce, plnění krmelce kaštany, sledování stop,
odlévání stop, poznávání stop podle atlasu
 Co vidím z okna - barvy zimy
 Zimní krajina - vycházka
 Pečujeme o ptáky - krmítka
 Stopy ve sněhu - Stopovaná
 Stavby ze sněhu
 Koulovaná
 Ptáci v zimě – poznávací kvíz
 Největší sněhulák

Březen

VODA



Duben, květen

Červen

Světový den vody  voda - zdroj života - koloběh vody
 život pod vodou - DVD
 pozorování života na březích řeky Malše vycházka
 pozorování - řeka, rybník a život v nich - srovnání
 vodní živočichové - malování
 Hv – písně o vodě
 keramika - ryby
 sběr odpadků kolem řeky
 spotřeba vody v domácnosti - ekorady - interaktaktivní
tabule

ZDRAVÍ



Světový den zdraví – projektový den s průběžným plněním během
měsíce, Ovoce do škol - zdravá výživa, sestavování jídelníčku,
příprava zdravých pokrmů, zdravý životní styl, práce na interaktivní
tabuli- zapojení žáků z vyšších ročníků, potravinová pyramida…



Den Země - projektový den
 přání k svátku Zemi
 výtvarné vyrábění
 úklid okolí školy
 soutěže, beseda - interaktivní tabule
 třídíme odpad
 čistíme les a studánky
 sportovní hry
 potravinová pyramida - projektové vyučování
 zdravá výživa - beseda
 zdravý životní styl
 příprava zdravých pokrmů
 sestavování jídelníčku

Naše město a okolí








výlety do okolí (hrad Pořešín)
naučná stezka kolem řeky Malše
školní výlet
tématické vycházky
sportovní hry
úprava školní zahrady
péče o květiny v prostorách školy

Jaro, léto podzim - Voňavá zahrádka - pěstování léčivek, výsev semen do záhonu, pozorování, sušení
bylin, seznámení s léčivými účinky







Turistické a poznávací vycházky do přírody - pozorování rostlin a živočichů
Vyučování v přírodě
Aktivity a relaxační cviky v průběhu vyučování
Využívání zbytkového a odpadového materiálu v hodinách PV a VV
Využití hřiště k herním aktivitám

