
Základní škola Lipenec, okres Louny 
 

Plán environmentální výchovy na školní rok 2022/2023 

 
Vzdělávání se v rámci jednotlivých tříd a naší školy zaměří na téma: 

1. vztah k přírodě a místu, kde žiji 

a. školní vzdělávání v přírodě a práce s přírodními materiály 

b. využití pobytu v přírodě v rámci školních kroužků 

c. využití pobytu v přírodě školní družinou 

d. péče o školní hřiště a pozemky, péče o blízké veřejné plochy   

2. dobrovolné vzdělávání 

a. inovativní vzdělávání zaměřené na EVVO  

3. udržitelná spotřeba 

a. šetrná spotřeba potravin 

b. preference potravin z blízka   

c. šetření elektrickou energií 

d. hospodaření s vodou a teplem v budově školy 

e. třídění odpadu 

f. sběr papíru, vysloužilých mobilů, baterií, elektroodpadu a PET víček 

g. zaměřit pozornost na předcházení vzniku odpadu 

h. v rámci výuky hodnotit a diskutovat na téma vliv člověka na životní prostředí  

4. osvětové akce 

a. projektové dny s environmentální tematikou 

b. připomenutí významných dnů pro životní prostředí (příloha č.1) 

5. soutěže 

a. biologická olympiáda 

b. výtvarné soutěže zaměřené na přírodu 

6. dlouhodobé projekty 

a. Recyklohraní 

b. Tonda obal 

c. Zdravá 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jitka Machová 



Příloha č.1 

 

Témata, která se budou průběžně zařazovat do školní výuky v rámci jednotlivých výukových hodin 

na I. i II. stupni ZŠ Lipenec. 

 

20.10.  Den stromů (Př, Z, Ch, F, Vl, Prv, Vv) – imisemi zasažená lesní společenstva, 

                 nevhodná výsadba lesních porostů 

3.11.  Mezinárodní den bez pesticidů (Př, Z, Ch, VkZ, Inf, Ov, Vl, Prv) – péče o  

                  půdu. 

2.2. Světový den mokřadů (Př, Z, Ch, Vl, Prv) – aktuální problematika ČR – sucho  

  v krajině, obnova rašelinišť v Krušných horách 

3.3. Světový den divoké přírody (Př, Z, Vl, Prv) – chráněná území 

21.3  Světový den lesů (Př, Z, VkZ, Vv, Vl, Prv) – aktuální problematika ČR - 

napadení lesních porostů kůrovcem, zadržení vody v přírodě a ničení tropických 

pralesů. 

22.3.  Světový den vody (Př, Z, Ch, F, VkZ, Vv, Vl, Prv) – aktuální problematika  

  sucha v ČR  

1.4. Mezinárodní den ptactva (Př, Vv, Vl, Prv) – ptákem roku 2020 je jiřička         

obecná. ČSO vyhlášením upozorňuje na ubývání vhodného životního prostředí  

                 vlivem intenzivního hospodaření. 

7.4.  Světový den zdraví (Př, VkZ, Z, Tv, EtV, Ov, Vl, Prv) – problematika šíření 

bakterií a virů. Obezita v ČR 

21.4.  Mezinárodní den proti hluku (Př, VkZ, F, EtV, Vl, Prv) – výstavba dopravních 

                  koridorů, hlasitost při poslechu hudby 

22.4.  Den Země (napříč předměty 1. a 2. stupně) 

 

22.5.  Mezinárodní den biologické rozmanitosti (Př, Z, EtV, Vl, Prv) – změny  

  zasahující přírodní stanoviště, které souvisí s intenzivním zemědělstvím,  

  výstavbou, důlní činností, nadměrným využíváním lesů, oceánů, řek, jezer a  

  půdy, příchodem cizích rostlinných a živočišných druhů, znečištěním a změnou  

  klimatu. 

24.5.  Evropský den národních parků (Př, Z, Vl, Prv)  NP- území s převažujícím  

  výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů 

5.6.  Světový den životního prostředí (Př, VkZ, Ch, F, Inf, Ov, Vl, Prv) – šetrná  

  doprava - rozvoj elektromobility. 

8.6.  Světový den oceánů (Př, Z, Ch, Vv, EtV, Vl, Prv) – odpady v oceánech 

 

 

 

 

 


