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Příloha č. 5 - EVVO ve školním roce 2016 – 2017 

EVVO je ve škole realizována především v programu Ekoškola, do kterého je zapojena od 

roku 2008 – 2009. 

Ekotým se schází pravidelně na dvě hodiny jednou za měsíc a mezitím pracuje v různých 

řešitelských týmech. 

Ekotým uspořádal aktivity pro školu ke 3 světovým dnům: 

o Světový den stromů 

o Světový den hor 

o Den Země 

Ekotým zajistil zimní péči o ptactvo na školní zahradě. 

Kontaktoval školu ve Velké Británii zapojenou také do programu Ekoškola a začal rozvíjet 

spolupráci. 

Škola se zapojuje do projektů s environmentálním zaměřením: 

o Mistři – spolupráce učitelů při realizaci přírodovědných témat 

o Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání 

o Učíme v zahradě 

Environmentání témata jsou probírána v rámci vybraných předmětů – např. 

environmentální výchova v 7. ročníku, přírodopis, globální výchova, matematika, … 

Září 

16. – 23. 9. Týden mobility ve škole 

Stále nás trápí prudce se zvyšující každodenní ranní nájezd automobilů ke škole. A jelikož  

jedním z témat Ekoškoly je DOPRAVA, dohodli se opětovně žáci  na realizování  akcí, které 

by mohli 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. 

Žáci si tedy ve stanoveném týdnu po dva dny zaznamenali svůj obvyklý způsob dopravy  

a přidělili si za ně body (za různé druhy dopravy různé body) a po týdnu si další dva dny  

zvolili „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. 

V pátek 16. září navíc uskutečnili žáci 7. A s p. uč. Vrtiškou dopravní výzkum. Zajímalo nás, 

kolik aut kdy a jak obsazených se objeví před vyučováním u školy. Sledování začalo v 6:30  
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a skončilo v 7:55.  Srovnávací průzkum počtu a obsazenosti aut přijíždějících ke škole 

provedli pak žáci 22. 9., tedy v jednom ze dvou dnů, kdy se žáci a jejich rodiny měli 

snažit zvolit si pro cestu do a ze školy šetrnější druh dopravy. Tedy např. autobus, který sice 

také přispívá ke zhoršování stavu ovzduší, ale pojme mnohonásobně víc osob než osobní 

automobil a navíc nezajíždí až ke škole, takže se "neautomobiloví" žáci dostanou ke škole 

bezpečněji. 

Říjen 

10. 10. Jablkobraní 

V pondělí odpoledne 10. 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 

vládly paní ředitelka a paní zástupkyně a další učitelé. Pod rukama dospělých a především 

žáků tu vznikaly tradiční jablkové záviny a další lahůdky. 

ODPADY - Ekotýmáci učili třídit odpad nejmladší spolužáky  

Každým rokem si členové Ekotýmu připravují poučení o třídění odpadu ve škole pro své 

nejmladší spolužáky. Letos se tohoto zodpovědného úkolu ujali čtyři Ekotýmáci ze  

4. - 7. třídy. Ve čtvrtek po velké přestávce postupně navštívili dvě první a tři druhé třídy. 

Seznámili je v kratičké prezentaci s tím, co ve škole třídíme a společně si pak roztřídili 

připravené odpady. 

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. Na konci školního roku 

mohou žáci odevzdat hliník z domácností. 

20. 10.  Den stromů 

Nově vzniklý tým „Významné dny“ si připravil pro celou školu aktivity ke Dni stromů, který 

se každoročně slaví 20. října, aby upozornil na důležitost stromů. Protože každá třída má na 

školních pozemcích svůj strom, připravili jsme křížovky, díky kterým si žáci připomněli, 

který je ten jejich. Z nabídky dalších navržených aktivit si mohli vybrat pozorování stromu, 

výtvarné zpracování frotáží kůry a obtiskováním nebo lepením opadaných listů, měření 

obvodu kmene, vymýšlení básničky, … Těší nás, že se v mnoha třídách naše práce setkala 

s úspěchem. 
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Listopad 

16. 11. Schůzka Ekotýmu s paní Koneckou 

Na ráno 16. listopadu si ekotýmáci dojednali schůzku s Mgr. Koneckou, vedoucí odboru 

životního prostředí v Jílovém. Předseda Ekotýmu p. Konecké představil letošní změny  

v Ekotýmu a vedoucí jednotlivých ekotýmečků ji seznámili s konkrétními úkoly, na kterých 

se letos podílí. Zároveň se dohodli na spolupráci s p. Koneckou při řešení některých úkolů 

24. 11. Jarmark 

Letos poprvé se Ekotým prezentoval při adventním jarmarku svým stánkem, aby informovat 

veřejnost o aktuálních tématech, kterými s v Ekoškole zabýváme. 

Velkým hitem se stal „žížalí čaj“ (100% přírodní hnojivo, které produkují naše žížaly ve 

školním vermikompostéru) a také „tričkové tašky“ (vyrobené z již nepoužívaných triček),  

u kterých jsme propagovali druhé pravidlo 3R (tedy „reuse“ – doslouživší výrobek znovu 

použijeme k jinému účelu). Jejich množství však poptávku ani zdaleka nepokrylo (příští rok 

se polepšíme). Ke koupi byla i krmítka ze starých PET lahví, perníčky s mandlemi  nebo 

domácí křížaly. Návštěvníci se mohli také inspirovat z bohaté nabídky letáků (naučné stezky 

v okolí, palmový olej, cukr v potravinách) anebo přímou ukázkou množství cukru ve 

vybraných nápojích. 

Ekotým dokázal vydělat na své aktivity 1095,- Kč. Máme tak za co pořídit krmení pro ptáky 

na školní zahradě nebo můžeme nakupovat odměny do soutěží, které Ekotým pro školu 

pořádá. 

Prosinec 

Ptáci na školní zahradě  

V posledním týdnu před vánočními prázdninami proběhlo pozorování výskytu ptáků na školní 

zahradě. Průzkum byl uskutečněn v rámci zapojení školy do projektu ŽIVÁ ZAHRADA.  

V roce 2015 (tedy ještě před přihlášením do projektu) jsme na zahradě pozorovali 16 druhů 

ptáků, letos jsme se rozhodli toto číslo navýšit. Chystali jsme krmítka i krmení do nich. 

Zapojili jsme školní družiny a vyzvali jsme i třídy, aby se staraly o krmítka za svými okny. Na 

zahradě jsme nechali jablka z několika stromů. Výrazným rušivým prvkem byla rekonstrukce 

školní jídelny a aktivity dělníků i techniky v okrajových částech zahrady.  Celkem  

bylo pozorováno 22 druhů. 

Leden 

Nové nádoby na tříděný odpad 
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Ekotýmeček odpadů dokončil úspěšně v polovině školního roku svůj úkol ohledně umístění 

nových nádob na tříděný odpad v areálu školy. 

Žáci vybrali a projednali s paní ředitelkou umístění nádob na školním pozemku. S paní 

Koneckou z městského odboru životního prostředí dojednali jejich pravidelný odvoz. Pan 

školník připravil materiál, aby mohli žáci nádoby popsat a pomohl i vyvrtat dírky pro 

šroubky. 

Až nebude sníh, budou nové nádoby v areálu. 

Březen 

Anketní výzkum – Názory občanů Jílového na životní prostředí ve městě 

V rámci programu Ekoškola se ve škole zabýváme i tématem prostředí. Zajímá nás nejen 

vnitřní prostředí školy, ale také prostředí v jejím okolí – tedy ve městě a v okolní krajině. 

V této souvislosti nás napadlo, že bychom se mohli pokusit získat reprezentativnější vzorek 

názorů na prostředí ve městě pomocí ankety mezi občany. Ekotým anketu připravil a 

vyhodnotil a výsledkem je soubor, s kterým Ekotým seznámil občany a zastupitele města. 

Mohl by inspirovat k přemýšlení o tom, jak zkvalitnit životní prostředí ve městě.  

http://anketajilove.unas.cz 

Hodina Země 

Zorganizovali jsme zapojení jílovské školy do happeningu Hodina Země. 

Duben 

Ukliďme Česko 

Škola se každoročně zapojuje do kampaně Ukliďme Česko, a tak v rámci Dne Země uklízejí 

třídy zvolenou lokalitu. Kde třídy uklízely je uvedeno v tabulce: 

TŘÍDA UKLIZENÉ MÍSTO, CESTA 

 

DATUM  VYUČUJÍCÍ 

5.B Cesta na Radlík + okolí rybníka 

 

25.4. Dvořáková Renata 

1. A Cesta směr Chotouň (kolem lavičky) 

 

24.4. Dvořáková 

Jiřina 
2. D Cesta směr Boží skála 25.4. Hejdová  

Ivana 

6.B Cesta na rozhlednu Pepř 25.4. Nagyová Jiřina 

2.A Cesta směr Drnka k potoku 

 

25.4. Tomanová Markéta 

6. A Okolí fotbalového hřiště v Jílovém 25. 4. Ihlová 

Renata 
2. B Směr Drnka k potoku 25. 4. Křečková Tereza 

http://anketajilove.unas.cz/
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1.B Okolí školy – sídliště, u školky,… 

 

25. 4. Viktorová Svatava 

3.B Kocanda 25.4. Zahálková Václava 

8. A Lesík za Boží skálou  25. 4. Marek Havelka 

7.A Okolí sběrného dvora a 

Svatováclavských lázní 

 

25.4. Jan Vrtiška 

7.C Cesta od Drnky na Pohoří nebo Chotouň 

 

25.4. Nina Ludvíková 

4.B Městské hřiště, cesta u koní, u benzinky, 

kolem JZD 

 

25.4. Monika 

Melicharová 

4.C Radlík – cesta z Jílového, okolí 

rybníčku, za benzinkou, „Ráček“ 

 

25.4. Lucie 

Kuklová 

5. A U Chotouňského potoka (pod skládkou), 

Pepř 

 

V průběhu 

dubna + 25.4. 

Katka Vrtišková 

3.A Drnka – nově vznikající smetiště 

 

25. 4. K. Krištůfková 

 

Den Země – 25. 4. 

Ekotýmeček pro „Významné dny“ vymyslel letošní Den Země: 

Pro každý ročník Ekotýmeček  vybral jeden ekosystém, na kterém každá třída do Dne Země 

pracovala. Výstupem byl plakát. Výsledný plakát obsahoval představení ekosystému, důvody, 

proč je důležitý, možná ohrožení ze strany člověka, fotky nebo obrázky, zjištěné zajímavé 

informace. Na Den Země si třídy výsledné panely vzájemně představily. 

Ekosystémy pro jednotlivé ročníky: 

1. třídy – lesy (mírného pásu) 

2. třídy – louky, pole 

3. třídy – sladká voda (řeky, rybníky, potoky) 

4. třídy – polární oblasti 

5. třídy – představení podnebných pásů Země 

6. třídy – deštné pralesy 

7. třídy – oceány 

8. a 9. třídy – pouště 

Třídy také realizovaly  aktivity z loňské nabídky a provedly  úklid v přírodě. 

Květen 

Průzkum školního obchůdku 



6 
 

Ekotýmeček ve složení Filipa J., Jakub K., Viktorie a Valerie N. a Matyáš P. se od 

zimy zabýval novou "pamlskovou" vyhláškou a jejím dopadem na školní obchůdek. 

Vyzkoumali jsme obsah cukru v nápojích prodávaných ve školním obchůdku a vytvořili 

fotonástěnku, abychom informovali o obsahu cukru v nápojích ostatní žáky a učitele a rodiče. 

Prezentace je na webu Ekoškoly a na školním serveru. 

Fotosoutěž na téma Jaro 

Na dubnové schůzce Ekotým vyhlásil pro žáky a zaměstnance školy fotosoutěž na téma 

JARO. Na květnové schůzce žáci Ekotýmu vyhodnotili dospělou kategorii, dětskou kategorie 

vyhodnotili žáci 5.A . 

 

 VÝSLEDKY: 

kategorie 1. – 3. třída 

1. Bára Tržilová -3. B 

  

kategorie 4. – 5. třída 

1. kolektiv žáků 5. B 

  

kategorie 6. – 9. třída 

1. Mirek Šeda – 7. A 

2. Patrik Hemrle – 7. B 

3. Michal Hrachovec – 8. A 

4. Pavel Fiala – 7. A 

5. Olga Kollárová – 7. B 

6. Benjamín Žák – 6. A 

  

kategorie zaměstnanci školy 

1. Katka Vrtišková 

2. Hanka Semecká 

3. Nina Ludvíková 

4. Petra Doležalová 

 

22. – 26. 5. Jarní pozorování v rámci projektu Živá zahrada 

ORNITA – 24. a 25. 5. 
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ORNITA připravuje programy pro školy především s důrazem na ornitologii, aby prohloubila 

vztah dětí a mládeže k přírodě a podpořila environmentální vzdělávání. Pro letošní rok si 

připravili program Šplhavci a obyvatelé dutin. 

V rámci přednášky představili dětem největšího šplhavce kontinentální Evropy, datla černého, 

dále naše nejběžnější druhy strakapoudů a žluny. Představili i další, méně známé šplhavce, 

kteří se v naší přírodě vyskytují velmi vzácně a jsou silně ohroženi. Současně se šplhavci 

seznámili žáky s některými ptáky a savci, kteří dutiny po šplhavcích následně využívají. 

Povídání je doprovázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, které 

si děti mohou prohlédnout velmi zblízka 

Červen 

Výzkum potoků v okolí Jílového 

V červnu byl zakončen dvouletý projekt  Výzkum potoků v okolí Jílového - badatelský 

výzkum zaměřený na zkoumání kvality potoků v okolí Jílového. V tomto školním roce se 

uskutečnily čtyři výpravy a pak byly všechny výsledky zpracovány. V průběhu prázdnin 

vznikla konečná verze, která má své webové stránky, kde najdete dosavadní výsledky. 

http://potoky.unas.cz 

Výsledky jsou k dispozici i v brožuře v tištěné podobě. 

 28. 6. Sběr papíru, hliníku a PET víček 

Během celého roku žáci sbírali ve svých rodinách hliník a ten pak odevzdali u školy – 

nasbírali ve svých domácnostech 143 kg. 

Papíru a lepenky bylo odevzdáno 3 480 kg, papírových obalů 1 877 kg, PET víček 84 kg. 

Zpracovala Kateřina Krištůfková, koordinátorka EVVO 

 

 

http://potoky.unas.cz/

