
Příloha č. 1 - Plán EVVO na rok 2017/18
Období   Název aktivity Popis  Cílová skupina Zodpovídá

Třídění odpadu žáci celé školy Koordinátor EVVO, TU

Sběr baterií

Sběr víček

Péče o květiny a výzdobu třídy
Setkání celé školy v KaSS, recitační pásmo, 

hudební a taneční vystoupení, film

žáci celé školy Ředitelka, třídní učitelé

Péče o zahradu Údržba zahrady, záhonů žáci 6. Vyučující PC

Sběr papíru – 1. kolo 12. 09. 2017 žáci celé školy Koordinátor EVVO

1. projektový den Vedoucí projektů

Sušení bylinek Družina, školní klub Rollová

Sběr ořechů, kaštanů, šípků, jeřabin Družina, školní klub Rollová

Sportovní den Sportovní klání žáků ZŠ Lužec a pozvaných škol 2. -5. třída Velická

Běh pro školní zahradu Pedagogové, žáci, SRPŠ, 

veřejnost

Exkurze dle plánu Ředitelka, třídní učitelé

Družina ve školce Enviromentální pásmo žáků školy pro děti z MŠ, 

práce s modelínou

Družina, školní klub Rollová

Lužecké dýňování Poznávání dýní, výroba pokrmů z dýní, soutěž o 

nejkrásnější dýni

žáci celé školy Králová Fonioková

Jablíčkový den Projekt - druhy jablek, návštěva jahodárny 

Vraňany - druhy jablek, výroba moštů

žáci 7. třídy Zemanová

Úklid školní zahrady Hrabání listí, rytí zahrádky, pletí záhonů žáci 6. - 8. třídy Koordinátor EVVO

Volba prezidenta ZŠ Zahájení projektu - žáci volí prezidenta ZŠ žáci 4. - 9. třídy Zemanová, Králová 

Fonioková

Sportovní turnaj - vybíjená Sporovní utkání žákyň II. stupně žákyně 6. - 9. třídy Velická

Exkurze dle plánu

celoročně

Září

Říjen
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eTwinning – vánoční projekt s evropskými 

školami

Mezinárodní projekt - nakresli pohled, vytvoř 

vánoční přání

5. - 9. třída Landová, Králová 

Fonioková

Vyrábíme z podzimních materiálů Výroba z listí, kaštanů, kůry a dalších přírodních 

materiálů

1. -5. třída, družina, školní klub Učitelé VV, Rollová

Příprava výrobků a vystoupení na Jarmark Žáci v rámci kroužků, družiny, školního klubu, 

pracovních činností a výtvarné výchovy připravují 

výrobky z tradičních materiálů. Příprava tanečního 

vystoupení a vystoupení pěveckého sboru.

žáci celé školy TU, vedoucí kroužků, 

Rollová,

Sportovní turnaj - fotbal Sportovní klání žáků II. stupeň žáci 6. - 9. třída Velická

Vánoční výzdoba školy Výzdoba oken, dveří žáci čkoly, TU Ramešová

Krmítka, budky pro ptáky Vyčištění a umístění krmítek a budek pro ptáky žáci čkoly, TU Koordinátor EVVO

Volba prezidenta ZŠ Představení kandidátů z řad žáků na prezidenta ZŠ žáci 4. - 9. třídy, rodiče, 

zaměstnanci školy

Zemanová, Králová 

Fonioková

Exkurze dle plánu

Mikulášská besídka I. a II. stupeň Vystoupení žáků školy na dvou besídkách žáci celé školy TU

Vystoupení v domě seniorů
Vystoupení žáků školy, pěveckého sboru a 

tanečního kroužku

vybrané skupiny žáků Ramešová

Zpívání pod jmelím Setkání se seniory v KaSS pěvecký sbor Koordinátor EVVO

Celé Česko zpívá koledy
Zpívání vybraných koled před budovou školy žáci celé školy TU, Zemanová, Králová 

Fonioková

Sběr papíru – 2. kolo žáci celé školy Koordinátor EVVO

Příprava výrobků a vystoupení na Jarmark Žáci v rámci kroužků, družiny, školního klubu, 

pracovních činností a výtvarné výchovy připravují 

výrobky z tradičních materiálů. Příprava tanečního 

vystoupení a vystoupení pěveckého sboru.

žáci celé školy TU, vedoucí kroužků, 

Rollová,

Exkurze dle plánu

Listopad

Prosinec
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Lyžařský výcvikový kurz

Výtvarná soutěž Lidice, Den vody Příprava témat a realizace výkresů do soutěží s 

tematikou "Voda"

žáci celé školy TU, vyučující VV, Zeman

Příprava recitační soutěže příprava recitační školní soutěže, finalisté postoupí 

do okrasního kola

žáci celé školy Prchalová, Králová 

Fonioková, Ramešová

Literární soutěže výběr prací pro literární soutěř žáci II. stupně Prchalová

Volba prezidenta ZŠ Žáci poznávají parlamentní demokracii a volí 

svého prezidenta - program zahrnuje i prvky 

EVVO

žáci 4. - 9. třídy Zemanová, Králová 

Fonioková

Recitační soutěž Školní kolo recitační soutěže žáci celé školy Prchalová, Králová 

Fonioková, Ramešová

Odeslání výtvarných děl - finalisté školního 

kola

Výběr výtvarných děl - porota žáků a učitelů Zeman

Veselé věnečky Výroba vědečků na dveře učeben žáci celé školy Učitelé VV, Rollová

Jarní výzdoba školy Výzdoba oken žáci celé školy Ramešová

Příprava na Velikonoční výstavu Výroba předmětů na "Velikonoční výstavu" žáci celé školy, družina, kroužky Rollová

Den otevřených dveří Den určený pro širokou veřejnost, ukázky prací 

žáků, pásma žáků…

žáci celé školy, široká veřejnost Ředitelka, Velická, 

Ramešová, Zemanová

Sejeme semínka Setí semen bylinek a příprava sadby Družina, žáci v rámci PC Vyučující PC, Rollová

Příprava na Velikonoční výstavu Výroba předmětů na "Velikonoční výstavu" žáci celé školy, družina, kroužky Rollová

Velikonoční výstava Výstava výrobků žáků žáci celé školy, pedagogové, 

rodiče, veřejnost

Rollová

Příprava na Den vody Příprava recitačního pásma s ekologickou 

tematikou, pásmo písní, taneční pásmo - příprava 

na vystoupení

žáci celé školy TU

Den vody Vystoupení vybraných žáků školy na mělnickém 

náměstí v rámci akce Den vody

žáci školy, rodiče, široká 

veřejnost

ředitelka školy, Sál, 

Ramešová, Prchalová, TU

Sběr papíru - 3. kolo žáci celé školy Koordinátor EVVO

Exkurze dle plánu

Leden

Únor

Březen
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Nejhezčí truhlík na světě Soutěž tříd o nejhezčí jarní truhlík žáci celé školy TU

Družina ve školce Enviromentální pásmo žáků školy pro děti z MŠ, 

kreslení, čtení

Družina, školní klub Rollová

Zahájení úklidových prací na zahradě Příprava jarního a letního provozu družiny žáci II. stupně Koordinátor EVVO

Škola v přírodě Škola v přírodě - Benecko žáci I. stupně Ševčíková

Jak se chránit před kyberšikanou Přednášky na téma kyberšikany žáci celé školy Ředitelka

Práce na školní zahradě Práce na školní zahrádce, údržba zahrady, výsadba žáci celé školy dle ŠVP Vyučující PC

Den dětí Sportovně kulturní akce pro žáky celé školy žáci celé školy Velická

Sportovní den Sportovní den pro žáky II. stupně žáci II. stupně Velická

Olympiáda Sportovní soutěže pro žáky I. stupně žáci I. stupně Velická

Výlety Tematické výlety a exkurze žáků žáci celé školy Velická

Školní akademie Školní představení žáků žáci celé školy, rodiče, široká 

veřejnost

Ředitelka, Velická, 

Ramešová

Červenec Příměstský tábor Putování za přírodou, poznávání rostlin, živočichů, 

putování za památkami mělnicka

přihlášení žáci ZŠ Velická, Ramešová

Červen

Duben

Květen


