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Vyhodnocení environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty 

za školní rok 2021-2022 
 

Cílem EVVO je objektivní informovanost o vývoji životního prostředí. Naší snahou 

bylo vrátit dětem přímý kontakt s přírodou, povědomí o prostředí, ve kterém se 

pohybují, aby se začaly chovat k přírodě šetrně. Vytvořili jsme v nich určité znalosti a 

dovednosti, které povedou ke zdravému životnímu stylu a funkční péči o prostředí 

kolem nás. Cíleně jsme vytvářeli pozitivní postoje k životnímu prostředí k úctě životu 

ve všech jeho formách. Ve svých činnostech jsme vycházeli z RVP.  
 

Využívali jsme pedagogické prostředky a metody: 
 

• pozorování 

• experimenty 

• kontakt se zvířaty 

• kontakt s přírodninami 

• dramatická výchova 

• slavnosti a akce propojené s rodiči 

• počítání, měření a vážení 

• přírodovědné a badatelské vycházky 

• výchova prací 

• ekotýmy 

• výlety a projektové dny 
 

 

• POZOROVÁNÍ  
 

Děti projevovaly spontánní zájem o vše živé (rostliny, živočichy, stromy). V našich 

činnostech jsme dětem poskytovaly dostatek možností k pozorování všeho, co se 

hýbe, leze. 

K pozorování jsme používali lupy, dalekohledy, skleničky, vyřízlá okénka, plata od 

vajec… 
 

• EXPERIMENTY 

 

Dětem jsme zprostředkovávali pokusy s barvami, skupenstvími, s přírodninami, tak 

aby získaly praktické zkušenosti. Zvládali jsme i jednoduché chemické pokusy. 
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• KONTAKT SE ZVÍŘATY 

 

Ve všech třech školkách je realizována péče o zvířata. Děti se podílí na péči o králíky, 

korely i třídní rybičky. V zimě se jedná o přikrmování ptáčků v lese a krmení v 

krmítkách. Děti jako každý rok připravily vánoční nadílku pro zvířátka, kterou 

donesly ke krmelci. Průběžně pak chodily kontrolovat kolik a jaké jídlo zvířátka 

snědla. 
 

• KONTAKT S PŘÍRODNINAMI 

 

Prostředí kolem MŠ nabízelo mnoho možností pro kontakt s přírodou. Děti ji 

poznávaly všemi smysly, přírodniny nám posloužily jako levné dostupné hračky a 

materiál na pozdější výrobu. Děti tvořily i venku. Oblíbenou činností byly stavení 

domečků pro skřítky a zvířátka. Bavily je venkovní pokusy a pozorování. Na jaře 

jsme využívali květiny na vázání věnečků i na výrobu jarních sirupů a 

pampeliškového medu.  
 

• DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

 

Zařazujeme ji do všech pohybových chvilek. Děti pohyb ztvárňují růst rostlin a 

pohyb zvířátek. Oblíbené je dramatické představení a ztvárnění pohádek (O řepě, 

Boudo, budko, zvířátka a loupežníci, Kohoutek a slepička, O třech prasátkách) 
 

• SLAVNOSTI A AKCE PROPOJENÉ S RODIČI 

 

Velmi efektivní pro propagaci EVVO jsou oslavy a slavnosti do kterých zapojujeme i 

rodiče.  

Mezi naše oblíbené patří Den bez aut, Den Země, Masopust, Vánoce, Velikonoce, 

velikonoční jarmark, Ukliďme Česko, Jsem Laskavec, Zahradní slavnost, vaření a 

pečení s rodiči, dílničky s rodiči.  

Při společných brigádách s rodiči proběhla obnova a zvelební zahrad - veselé a 

funkční malby na chodníkách zpříjemňují dětem pobyt na zahradách. Vyrobené 

kuchyňky slouží dětem pro venkovní hru. V MŠS se povedlo zavést vodu ke všem 

třídám z podzemní jímky. 
 

• POČÍTÁNÍ, MĚŘENÍ A VÁŽENÍ 

 

Příroda všude kolem nás a přírodniny nám nabízejí mnoho aktivit rozvíjející 

předmatematické schopnosti a logické myšlení. Děti se učí měřit vzdálenost 

krokování, odhad a porovnávání velikostí. K oblíbeným činnostem patří počítání 

letokruhů, ale i odhad šířky potoka při jeho přeskakování.  
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• PŘÍRODOVĚDNÉ A BADATELSKÉ VYCHÁZKY 

 

Při každodenním pobytu venku si děti mapují bezprostřední okolí MŠ a přirozeně se 

učí mít rádi své nejbližší okolí, o které budou v budoucnu pečovat. Nabyté teoretické 

zkušenosti poznávají prakticky i venku. Přirozené si rozšiřují své vědomosti a 

praktické dovednosti.  
 

• VÝCHOVA PRACÍ 

 

Děti zapojené do činností spojených s údržbou a zvelebování zahrady. Spolu s nimi 

sázíme květiny, zeleninu a pečujeme o naše školní záhonky. K oblíbeným činnostem 

patří zalévání, plení záhonů. Děti si umí po práci uklidit svoji pracovní plochu. Při 

přípravách jídla, pečení koláčků a vaření se děti učí nejen technickým dovednostem-

přesýpání, přelévání, krájení, míchání ale i znalostem odhadu, kdy pracují s 

malovanými recepty. Po každé z činností se dětí učí si po sobě uklidit svůj pracovní 

prostor. 
 

• EKOTÝMY 

 

Práce třídních Eko Týmů a velkého Ekotýmu. V září proběhl nový výběr členů eko 

týmů z řad dětí, zaměstnanců MŠ, rodičů a přátel školky.  

O všech činnostech, které se týkaly EVVO dětí jsme vedli dialog se všemi členy eko 

týmů a řešili jsme nastalé problémy v obou školkách. K celoročním aktivitám patřilo 

průběžné třídění odpadu na všech třídách. Důležitá a často probíraná témata se týkala 

odpadů, ale i jídla, vody a prostředí v okolí MŠ. 

 

• VÝLETY A PROJEKTOVÉ DNY 

 

Pobytové dny, výlety a projektové dny jsou většinou zaměřené na ekologickou 

výchovu. K nejlepším výletům patřila návštěva Statku Nechánice, Včelího domu v 

Hulicích, Toulcův Dvůr, Vestecký rybník s cestou kolem sluneční soustavy, krásný 

výhled jsme si užili na rozhledně Ládví ale i výlety k řece Sázavě a vycházky k 

ohradám s koňmi.  
 

Za největší úspěch považujeme výběr peněz z velikonočních jarmarků v obou 

školkách, z jejichž výnosů se podařily uskutečnit dva projekty. V MŠ Sluníčko zavést 

vodu ke všem třídám z podzemní jímky a v MŠ Pampeliška koupit tiskárnu s 

kopírkou pro ekologičtější tisk.  
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Za celoroční spolupráci a příjemnou atmosféru při všech činnostech děkujeme všem 

členům ekotýmů ale i rodičům a přátelům školy. 

 

Zapsaly: Magdaléna Wagnerová a Šárka Vávrová 

Školní koordinátorky EVVO v MŠS a MŠP 

 

24. 5. 2022 
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