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Příloha č. 5 

EVVO ve školním roce 2015 – 2016 

Září 

14. – 18. 9. Týden mobility ve škole 

Již dlouho nás trápí prudce se zvyšující každodenní ranní nájezd automobilů ke škole. A 

jelikož je jedním z témat Ekoškoly i DOPRAVA, dohodli se žáci, stejně jako v předchozích 

letech, že zrealizují akce, které by mohly vést ke zklidnění automobilové dopravy u školy 

a v jejím okolí, tzn. informovali žáky a veřejnost, že používání aut zatěžuje životní prostředí a 

snažili se je motivovat k vyzkoušení a nejlépe i dalšímu používání způsobu dopravy, který je 

přívětivější k životnímu prostředí a přispěje k větší bezpečnosti v okolí školy. Díky častější 

pěší chůzi (z domova, od autobusu …) navíc žáci prospějí i svému zdraví. 

Letos si tedy žáci ve stanoveném týdnu po dva dny zaznamenali svůj obvyklý způsob dopravy a 

přidělili si za ně body (za různé druhy dopravy různé boy), poté hledali klady a zápory jednotlivých 

druhů dopravy a snažili se po další dva dny v příštím týdnu zvolit „ekologičtější“ a tedy i více 

bodovaný způsob dopravy.  Žáci se zároveň snažili odhadnout, k jakému zlepšení ve třídě asi dojde a 

jestli se jim podařilo motivovat sebe a své rodiče, aby došlo k co největšímu zlepšení. 

Zároveň  v některých třídách proběhly další doprovodné aktivity na téma Doprava a zdraví 

 Dopravní hřiště pro 1. stupeň  

 Štafetové běhy  

 6.A připravila informační plakáty pro občany informující o alternativách 

k automobilové dopravě  

 6. A také secvičila divadelní představení pro Dům seniorů. Zároveň položili seniorům 

šest otázek, aby zjistili, jak se za jejich mládí dopravovali do školy a jaké dopravní 

prostředky měli ve svém dětství k dispozici  

Jak se jednotlivým třídám zdařilo naplnit myšlenku celé akce, je patrné z přiložených grafů. 

Od 23. 9. do konce října probíhala ve vestibulu školy výstava krásných, zajímavých, nebo 

netradičních podzimních plodů ze zahrádek - „Plody podzimu“. Každý exponát, který žáci 

přinesli, byl označen názvem, jménem žáka a třídou. Souběžně s touto výstavou koloval po 

první stupni koš se látkovými sáčky. Žáci mohli podle hmatu rozeznávat jednotlivé suché 

plody. 
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Říjen 

1.10. Seminář dobré praxe 

Naše škola 1. října přivítala účastníky Semináře dobré praxe, který lektorovali Mgr. Jan 

Vrtiška - koordinátor projektu Ekoškola, PaedDr. Bc. Květa Trčková - ředitelka školy a Mgr. 

Petra Šimonová – metodik programu.  

5. 10. Den zvířat 

V rámci tématu Biodiverzita letos žáci připravili program ke Světovému dni zvířat, který 

připadá na 4. 10. Tento den si žáci školy připomněli v pondělí 5. října. Třída 8. B měla na 

starosti organizaci. Hlavní myšlenkou bylo zaměřit letošní oslavu na ohrožené druhy zvířat. 

Nejdříve museli zjistit a sepsat ohrožené druhy různých řádů, které budou během pololetí 

probírat. Každý žák měl přiděleno jedno zvíře, o kterém měl zjistit co nejvíce informací 

spojených s jeho ohrožením. 

Výsledkem práce celé třídy byl průvod žáků osmé třídy po celé škole, kdy v jednotlivých 

třídách seznámili ostatní s ohroženými druhy zvířat. Také vyzdobili školu stopami zvířat 

s možností jejich poznávání a znázornili na chodbě školy délky zvířecích skoků. Největším 

překvapením pro všechny bylo zvonění na hodiny ve formě zvuků ohrožených zvířat. 

Jako doplnění měli možnost všichni žáci školy vyplnit test zaměřený na význam a problémy 

zvířat a povídat si o chovu domácích zvířat ve svých třídách. Ve vestibulu školy byla též 

umístěna výstava představující to, co lidé odkoukali od živočichů. 

Toto dopoledne se osmákům povedlo a věříme, že si hlavně uvědomili důležitost jejich 

ochrany. 

 

5. 10. Jablkobraní 

Ve středu odpoledne 5. října se příznivci "jablečného posvícení" z řad školáků a zaměstnanců 

školy sešli ve školním sadu. Někteří česali, sbírali a nosili jablečnou úrodu k moštovači, jiní 

s bedýnkami jablek mířili do "venkovní kuchyně", kde stejně jako ve škole vládli paní 

ředitelka a paní zástupkyně a další učitelé. Pod rukama dospělých a především žáků tu 

vznikaly tradiční jablkové záviny a další lahůdky. 

7. 10. ODPADY - Ekotýmáci učili třídit odpad nejmladší spolužáky 

Členové Ekotýmečku  zaměřeného na odpady, David Štika, Martin Vrba, Filipa Janoušková  a 

Kristýna Kosová,  se po vzájemné domluvě a přípravě vydali ve středu 7. října za svými 
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spolužáky z  1. a 2. tříd. V každé třídě strávili přibližně 20 - 30 minut a vysvětlovali dětem, 

jak se má správně třídit odpad  doma a jaké jsou možnosti ve škole.  Důležité byly i konkrétní 

ukázky třídění do barevných kontejnerů. Potom nechali děti roztřídit různé typy odpadu do 

připravených košů. 

 

Třídění odpadů ve škole: 

V každé třídě žáci třídí plast a papír, na každém patře jsou barevné kontejnery na bioodpad, 

nápojové krabičky a hliník. 

Ve vestibulu je box na vybité baterie a na elektroodpad. Ve vrátnici mohou žáci odevzdávat 

použitý olej. Před školou máme kontejner na odložené oblečení. Vždy jeden den v týdnu 

mohou žáci odevzdávat ve vestibulu hliník z domácností. 

Září – říjen anketa „ Vztah občanů Jílového k přírodě a životnímu prostředí“ 

V průběhu září a října žáci 7. ročníku v rámci environmentální výchovy zjišťovali, jak 

občanům Jílového záleží na stavu životního prostředí. 

21. 10. Sběr papíru 

Ve středu 9. října 2014 byl bleskový sběr papíru - žáci přinesli 3620 kg papírové směsi 

(noviny, letáky...) a 1840 kg lepenkových obalů. Sběrné suroviny WEGA recycling s.r.o. 

od nás tyto suroviny vykoupili za 9080 Kč.   

Listopad 

7. 11. Mezinárodní kampaň Litter Less 

Tento den slaví všechny Ekoškoly celého světa svůj svátek. Letos tento svátek připadl na 

sobotu, tudíž jsme si ho ve škole připomněli už v pátek. Zároveň jsme tento den využili pro 

zahájení mezinárodní kampaně LITTER LESS, jejímž cílem je vést žáky i zaměstnance školy 

k přemýšlení o tom, jaké odpady ve škole vznikají a jak jde jejich množství snížit. Jedná se o 

propagaci první části odpadového pravidla 3R – reduce, reuse, recycle. Nejlepší odpad je totiž 

ten, který vůbec nevznikne. 

Členové Ekotýmu obešli během pátečního dopoledne všechny třídy školy, aby žáky seznámili 

se zahájením kampaně a požádali je o spolupráci. Vyzbrojeni byli zvučným hlasem, 

prázdnými koši, které jednak symbolizovaly naši snahu snížit množství odpadu a zároveň 

sloužily jako bubnovací zařízení a také malými transparenty s informacemi a fotografiemi, 

které měly za úkol celou myšlenku podpořit. 

V ČR je do kampaně zapojeno 25 škol a naše škola patří mezi ně. Jako bonus každá škola na 

své aktivity v rámci kampaně 10 000,- Kč a my nyní přemýšlíme, jak je využít. Zatím nás 

napadlo, že bychom mohli do školy pořídit vermikompostéry a na školní pozemky venkovní 



4 
 

koše na tříděný odpad, třeba nás ale napadne ještě něco originálnějšího. 

 

Prosinec 

Živá zahrada 

V týdnu 14. - 18. 12. 2015 žáci uskutečnili průzkum výskytu ptáků na školní zahradě. 

Průzkum byl uskutečněn v rámci příprav školy na zapojení se do projektu ŽIVÁ ZAHRADA. 

Součástí tohoto projektu jsou kroky, pomocí nichž se má zahrada proměňovat v oázu života a 

také monitorování stavu, které se uskutečňuje 2x ročně formou týdenního pozorování 

živočichů – jedno z nich probíhá právě v týdnu před vánočními prázdninami. 

Naše letošní průzkumy měly zjistit výchozí stav zahrady, abychom v dalších letech měli 

porovnávací vzorek. 

  

Číslo Pozorovaný druh 

Počet 

pozorovaných 

dní 

Četnost 

maximálně 
Poznámka 

1 sýkora koňadra 4 >10   

2 sýkora modřinka 4 2-5   

3 dlask tlustozobý 4 2   

4 vrabec polní 4 >10   

5 kos černý 4 2-5   

6 pěnkava obecná 2 2   

7 strnad obecný 2 >10   

8 brhlík lesní 2 1   

9 zvonek zelený 2 2-5   

10 hýl obecný 2 2 pár 

11 stehlík obecný 2 2-5   

12 strakapoud velký 3 1   

13 hrdlička zahradní 3 2   

14 holub hřivnáč 2 1   

15 bažant obecný 2 2 
souboj 

samců 

16 sojka obecná 1 1 
 



5 
 

 

 

Leden 

Ekoškolí infolist pro rodiče č.1 

Prostřednictvím tohoto infolistu se Ekotým rozhodl blíže informovat rodiče o své činnosti a 

zároveň nabídl rodinám žáků některá témata k zamyšlení.  

Obsah:  

a) Živá zahrada  b) Čisticí a mycí prostředky  c) CO2 ve vzduchu + uhlíková kalkulačka  d) 

Vodní stopa a kalkulačka  e) Šetrné Vánoce – skutečný dárek  f) Pravidlo 3R  g) Světový 

online číselník 

 

Únor 

11. 2. Den pro Ekotým 

První schůzka Ekotýmu v novém pololetí byla již tradičně v první části zaměřena na 

spolupráci a vzájemné prohlubování vztahů. 

V druhé části se Ekotýmáci rozdělili do svých Ekotýmečků podle oblastí a věnovali se svým 

konkrétním úkolům. 

Na závěr se Ekotým opět spojil, aby jednotliví vedoucí Ekotýmečků informovali ostatní členy 

o pokračující činnosti na úkolech, které si v průběhu roku vytyčili. 

  

Březen 

9. a 10. 3. Program Vodní ptáci 

Společnost Ornita představila žákům 1. – 7. tříd  pořad věnovaný vodním ptákům. S Ornitou 

naše škola spolupracuje již mnoho let a jejich zajímavé programy vítají žáci i učitelé. 

 

Ekotým vyhlásil dlouhodobou detektivní a vlastivědnou soutěž pro žáky 3. – 9. tříd. 

POZNÁVÁME NÁŠ REGION. 

Soutěž měla čtyři soutěžní kola, každé z nich trvalo 1 měsíc. Každé soutěžní kolo se skládalo 

z testu a z prémiového úkolu – což bylo nějaké luštění, hra či poznávačka. Žáci při řešení 

soutěžních úkolů rozvíjeli své znalosti z různých vyučovacích předmětů, např. zeměpisu, 

vlastivědy, dějepisu, přírodopisu, přírodovědy, prvouky, literatury, hudební výchovy, 
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informatiky, fyziky, … a prokazovali svoji schopnost vyhledávat a zpracovávat informace. 

Soutěže se účastnilo 7 žáků a dva učitelé. 

  

9. 3. Sběr papíru 

Bylo sebráno 2657 kg papíru (1817 kg směsného papíru + 840 kg lepenkových obalů) a k 

tomu 23 kg víček. Výtěžek byl použit na přípravu školního plesu. 

Ekoškolí infolist pro rodiče č.2 

Toto číslo se zaměřil hlavně na obsah cukru ve vztahu k výživě a zdraví dětí, neboť podle 

odborníků jsou právě cukry z hlediska zdraví jedny z nejrizikovějších látek. 

14. 3. – Anketa a měření hluku z dopravy 

Ekotýmeček Doprava oslovil v březnu jílovské seniory a provedl výzkum. Formou 

ankety zjišťoval, jak moc se lišila doprava v minulosti od té dnešní a také měřil hluk 

převážně z dopravy na vybraných místech Jílového – u školy, na náměstí a v parku.   

19. 3. Hodina Země 

Letos poprvé Ekotým vyzval žáky školy, aby se připojili k mezinárodní kampani Hodina 

Země. Členové Ekotýmu oslovili i paní starostku a o kampani ji informovali. Město Jílové se 

ale ke kampani nepřipojilo. 

Potěšující bylo, že se 43 rodin žáků školy rozhodlo v sobotu v době 20:30 - 21:30 věnovat 

hodinu snaze o lepší životní prostředí. 

 

Duben 

1O. 4. akce Čistá řeka Sázava 

V neděli 10. 4. se někteří žáci zapojili do akce Čistá řeka Sázava a vyčistili od odpadků na 

Žampachu kus Chotouňského potoku – přítok Sázavy. Našli v potoce různé druhy odpadu, 

např. starý hliník, kovové trubice, různé druhy plastu a sklo. 

Je to akce, do které se v Jílovém zapojuje několik organizací, např. JUKA, Okrašlovací spolek 

aj.  

 

Den Země 

Den Země byl letos v duchu sounáležitosti s přírodou, proto se žáci v okolní krásné přírodě v 

rámci svých tříd věnovali různým prožitkovým, výtvarným a výzkumným činnostem. 
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Žáci 2. stupně kromě toho absolvovali s třídními učiteli obvyklé každoroční exkurze vybrané 

pro jednotlivé ročníky: 

rozpis exkurzí: 

6. třídy – bývalá skládka TKO a překladiště odpadu v Jílovém 

7. třídy – ČOV v Jílovém 

8. třídy - exkurze v IFERu (Výzkumný ústav pro lesní ekosystémy)  

Během dopoledne stihli žáci, jako každý rok, poklidit alespoň kus přírody od odpadků. 

Květen 

Živá zahrada 

V týdnu 16. – 20. 5. se uskutečnilo druhé, tentokrát jarní pozorování na školní zahradě. 

Červen 

Zakončení kampaně Litter Less 

Za 10 000 Kč pocházejících z kampaně škola zakoupila šest venkovních nádob na tříděný 

odpad do areálu školy a vermikompostér do učebny přírodopisu, kde 

slouží jako praktická ukázka domácího kompostování a žáci do něj 

mohou umísťovat svůj bioodpad. 

15. 6. Slavnostní otevření Hřbitova odpadů 

V rámci kampaně Litter Less se ekotýmeček zabývající se oblastí odpadů 

rozhodl vybudovat ve školním areálu nový environmentální prvek 

"Hřbitov odpadů". Kromě samotných členů Ekotýmu byli do akce zapojeni i pan školník, paní 

ředitelka, paní učitelka R. Dvořáková a paní 

vychovatelka V. Skřivánková.   

Konkrétní plnění úkolů: Celý Ekotým vybral místo 

na umístění Hřbitova odpadů a jeho podobu. 

Jednotlivé popisky pro informační tabuli vytvořili 

členové Ekotýmečku a navrhli a nashromáždili 
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jednotlivé druhy odpadů. Pan školník pak nechal vyrobit informační stojan, na který jsme 

materiály umístili. Paní učitelka Dvořáková obstarala kameny pro praktickou část Hřbitova. 

Žákyně z Ekotýmu vyrobila na keramickém kroužku pod vedením V. Skřivánkové cedulky 

pro praktickou část Hřbitova a pan školník našel ve skladu sloupky na jejich umístění. S paní 

ředitelkou žáci vše průběžně probírali a konzultovali. 

Na závěr celý Ekotým pod dozorem pana školníka a učitelů z Ekotýmu jednotlivé odpady 

zakopal a na připravené sloupky přišrouboval 

keramické tabulky. Na slavnostní otevření 

Hřbitova odpadů byli pozváni i žáci školního 

Senátu a vedení školy. Zároveň byly připraveny 

aktivity s tématikou odpadů pro ostatní 

Ekotýmečky a žáky Senátu. Pro ostatní žáky a 

učitele asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD 

informačním prvkem pro širokou veřejnost. 

Sběr hliníku 

Sběr hliníku 

Během celého roku žáci přinášeli do školy hliník, který vytřídili ve svých domácnostech. 

Letos jsme začali třídit nápojové plechovky od ostatního hliníku z důvodu různé výkupní 

ceny. Ze stejného důvodu oddělujeme i kusový "těžký" hliník. Na začátku června jsme 

odevzdali sběrným surovinám v Praze celkem 709,4 kg hliníku.   

  

22. 6. Sběr papíru 

Bylo sebráno a odevzdáno 4 845 kg papíru a 115 kg plastových víček z lahví. 

Celoroční projekt Kvalita vody v potocích na Jílovsku 

Ekotým nabídl žákům a jejich rodičům účast na mapování kvality vody jednotlivých potoků 

v okolí Jílového. Byly uskutečněny tři průzkumy, při nichž bylo zmapováno 17 potoků 

(celkem 24 odběrových míst) pomocí tří metod. V projektu bude pokračováno v následujícím 

školním roce. 

Výsledky jsou zveřejňovány na webové stránce http://potoky.unas.cz 

Zpracovala K. Krištůfková, koordinátorka EVVO. 

http://potoky.unas.cz/

