
 EVVO 

Roční realizační plán - školní rok 2022/2023 

pracoviště Sušilova 

Termín               Název akce      Cílová skupina     

Akci koordinuje 

Celý školní rok         Úklid odpadků v areálu školy                                    2. stupeň                      

třídní učitelé 

                                    Muzeum – celoroční program                                  2. r.  

                                    Muzeum – výukové programy dle nabídky           1. – 9. r.                         

třídní učitelé 

                        Návštěva Polytechnického centra            dle zájmu                

třídní učitelé 

                         v rámci výuky Pč, Přírodovědy, Fyziky...  žáci školy                

učitelé odborných předmětů 

     Ovoce do škol               1. r. – 9. r.                  

Bureš 

             Terénní výuka - využívání 

               učebny v přírodě, škol. zahrady, přírody            žáci školy                

učitelé jednotlivých předmětů- 

                                                

                Péče o zeleň ve třídách a chodbách               žáci školy               

třídní učitelé 

               Nabídka jídel s čerstvou zeleninou              žáci školy                

Doleželová 

               a ovocem 

 

 

Podzim:                      Planetárium                                                                     6. r.                           

Nymburský 

                        

září                

                         Práce na školní zahradě                                                 3. r. – 9. r.                  

Smejkalová, Dostál 



                 

               Vycházka  do přírody v okolí školy                5. r.                            

Palánová, Švábenská 

               v rámci Přírodovědy  

                     

              Projekt „Bezpečná cesta do školy“               1. a 2. r.                      

Čermáková, Slámová, Neužilová, 

                                                                                                                                                                  

Honzáková 

                                   Projekt – „Náš životní styl“ – Odpady   4. r., 7. r.                     

Hradská, Smejkalová, Křivinková,  

                                                                                                                                                                  

Komárek 

                                   Vítání podzimu                                                               5. r.                              

Švábenská, Palánová 

                                                                                                                   

        

 

říjen           Sběr papíru                   1. r. – 9. r.                   

Palánová  

           Sběr kaštanů  a šípků – dílničky ,               5. r.                    

Palánová, Švábenská 

         přebytek do lesa pro zvěř  

         Putování za zdravým jídlem                                            3. r.                               

Konečná, Klevetová 

         Dřevo – materiál budoucnosti                                        9. r.                               

Křivinková   

           Zemědělství                                                                        5. r.                               

Palánová, Švábenská 

    

                                                   

 



listopad  

       Sběr šípků, příprava bylinného čaje                     4. r.                 

Smejkalová, Hradská 

       Sázení okrasných cibulovin                                                   

Smejkalová 

     na záhonech školním dvoře 

       Slavnostní předávání Slabikářů           1. r.                 

Čermáková, Slámová 

        Bruslení na zimním stadionu                      3. r. – 9. r.                

Třídní uč. a uč. TV 

                          Sběr hliníku              1. r. – 9. r.                

Palánová 

   

prosinec     Vidapark                                                                              7. r.                                

Nymburský 

                         Návštěva Mikuláše             9. r.                

Pátečková, Kubová 

      Vánoční dílny                       žáci školy              

Třídní uč., uč. VV 

      Jak se bránit šikaně na internetu                                    9. r.                               

Nymburský 

                         Vánoční příběh                                                               2. – 5. r.                        

Třídní učitelé 

   

     Vánoční koncerty (dle situace)                    dle zájmu             

třídní učitelé 

 

leden   Školní a okresní kola Olympiád                   žáci školy                       uč. 

odborných předmětů 

   Projekt – „Děti odjinud – děti Evropy“                  8. r.              

Bohatec, Kolářová 

                      Beseda o přírodních zajímavostech                            5. r.                               

Mlatečková 

                      v okolí Boskovic 

 

            

únor   



  Lyžařský výcvikový kurz                   3. r.                      

Konečná, Klevetová 

   

březen Lyžařský výcvikový kurz                   7. r.            Bohatec 

  Vítání jara – dílničky                  1. – 5. r.                     určení 

učitelé 

  Zahájení jarních prací na školní zahradě               1. r. – 9. r.                    

Smejkalová, Dostál 

  Jarní dílny v Muzeu Boskovicka                 4. r.           Smejkalová, 

Hradská 

  Projekt – „Hra na město“                  7. r.            učitelé VkO 

   

 

duben Exkurze – včelař Boskovice                                                               

Bohatec 

  Sběr papíru                   1. r. – 9. r.                     

Palánová 

  Úprava záhonů v prostorách škol. dvora                       Smejkalová, 

Dostál 

  Exkurze do Dukovan (dle situace)                                9. r.                                 

Nymburský  

                     Exkurze Dlouhé stráně                                                 9. r.                     

Nymburský 

  Celoškolní projekt – „Den Země“              1. r. – 9. r.                     

Palánová 

   

květen  

   

  Exkurze – volba povolání               9. r.                     

Křivinková 

  Čištění studánky                4. r.                     

Smejkalová, Hradská 

 

  Vidapark – dle situace               8. r.                     

Nymburský 

  Školní vlastivědná putování – výlety            žáci školy                  Třídní 

učitelé 

 



Červen Projekt „Učitelé dětem“             žáci 1. st.                  

Slámová 

  Projekt „Plánování letní dovolené“           9. r.                    Urč. 

učitelé 

Slavnostní ukončení školního roku          žáci školy                  p. 

Lukešová 

 

 

 

Poznámka:  Všechny exkurze, návštěvy divadel, muzeí, kin, knihovny aj. budou 

uskutečňovány podle aktuální situace související s opatřeními ohledně COVID 19.  

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Pavlína Palánová 


