
 

Základní škola a Mateřská škola Loukovec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN  ENVIRONMENTÁLNÍ  
VÝCHOVY 

 

Pro školní rok   2015/2016 
 

 

 

 
 

 
                                           
 

  
 

                                                               Zpracovala: Mgr. Lenka Kolocová 

                                                               Schváleno na ped. radě: 27.8. 2015 

                                                               Č.j.231 /2015 

 

 
 
Průřezové téma Environmentální výchova je nedílnou součástí ŠVP a 

pozitivně ovlivňuje proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Je 

součástí vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, je realizováno v podobě 

projektů  a  je obsaženo v činnosti školní družiny. 

 

  



ZÁŘÍ Vycházky do okolí školy, získávání vztahu k přírodě,  

seznámení s okolím školy, přecházení vozovky, dopravní 

prostředky 

Ekosystém POLE - motivační aktivity, změny okolní 

krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření. 

Péče o koutek živé přírody. 

Výpravy za poznáním – Hrad Valečov/ cyklovýlet / 

                                    -  Pec pod Sněžkou, Sněžka  

ŘÍJEN Ekosystém RYBNÍK A JEHO OKOLÍ. 

Výlov rybníku Žabakor – lidské aktivity spojené 

s vodním hospodářstvím. 

PODZIM – pozorování změn v přírodě, vycházky, sběr 

plodů. 

Výtvarné tvoření z přírodních materiálů (kaštany, 

žaludy, bukvice..) 

Podzimní výzdoba školy. 

Alternativní zdroje energie – beseda, (motivace pomocí 

výroby draka a jeho pouštění). 

Bramborování 

LISTOPAD Šetření energií (nesvítíme zbytečně, šetříme  vodou…) 

Ekosystém LES (les v našem prostředí, produkční a 

mimoprodukční význam lesa) 

Výpravy za poznáním – DDM Mladá Boleslav 

- program Šnečku, šnečku, Plazi 

PROSINEC ZIMA – pozorování změn v přírodě, přírodovědné 

vycházky 

Výtvarné tvoření z přírodních materiálů (kukuřičné šustí, 

seno, sláma..) 

Zimní a vánoční výzdoba školy.  

Vánoce – tradice našich předků, životní hodnoty, 

dobrovolná skromnost… 

LEDEN Aktivní pobyt v zimní přírodě. 

Vycházky – stopy ve sněhu. 

Péče o ptáčky v zimě ( krmení, pozorování na školní 

zahradě) 

Strom pro zvířátka / přikrmování lesní zvěře / 

ÚNOR Péče o pokojové rostliny, přesazování, množení, 

zkrášlování prostředí. 

Péče o domácí zvířata, beseda a ukázky domácích 

„mazlíčků“. Beseda o Zákonu na ochranu zvířat. 

Předpěstování květin a zeleniny – pozorování klíčení 

Velikonoce – tradice našich předků, výzdoba   



BŘEZEN JARO – pozorování změn v přírodě, vycházky. 

Výtvarné tvoření z přírodních materiálů ( proutí, vajíčka, 

lýko….) 

Jarní úklid okolí školy. 

 

DUBEN „Den Země“ - projekt , úklid CHKO 

Úklid okolí školy 

Cykloeko výlet Drábské světničky 

Ekotvoření 

                                 

KVĚTEN Přírodovědné vycházky – poznávání rostlin, stromů a 

jejich určován, pozorování a určování hmyzu. 

Rozšíření herbáře. 

Výpravy za poznáním – obora Sychrov 

Chov telat – Chocnějovice – krmení, péče   

                                 

ČERVEN Poznávání přírodních a kulturních krás okolí při výletech 

a cyklovýletech: 

Výpravy za poznáním –  Bartošova pec, Dolánky/cyklo/ 

- sklárna Nový Bor 

- skalní hrad Sloup 

LÉTO – pozorování změn v přírodě, zásady pozorování. 

 

 

Během celého školního roku budou probíhat tyto aktivity: 

 sběr starého papíru 

 třídění školního odpadu 

 práce na školní zahradě 

 šetření vodou a energií a materiály 

 vytváření a zpřístupňování informačních zdrojů ( nástěnky, 

letáky, www. stránky školy 

 účast na akcích pořádaných obecním úřadem 

 úklid okolí školy  


