
Zhodnocení EVVO na ZŠ Zbraslav  

ve školním roce 2021/22 

 

Ve školním roce pokračovala ZŠ Zbraslav v zapojení do sítě škol MRKEV s osvědčením i platnou 

registrací.  

 

Celý školní rok jsme se snažili obnovit zejména venkovní aktivity, které loni kvůli nemocí Covid -19 

nemohly probíhat.  

1.stupeň ZŠ navštívil ekologické středisko Lipka v Brně a jejich výukové programy – „Půda není nuda“, 

„Příběhy ze starého stromu“ a také středisko Eden v Třebíči. Pěkná byla exkurze do zemědělského družstva 

Pooslaví v Nové Vsi a Náměšťské obory. 

Žáci druhého stupně tmelili kolektiv při pobytu v přírodě na třídenním výletě Březová a dvou projektových 

dnech s Ing. Hertlem. Při příležitosti Dne Země obnovili po dvouleté covidové pauze tradici při údržbě a péči o 

významný krajinný prvek Motýlí stráň Pod Hradiskem. Na bývalé pastvině „U lávek“ vyhrabovali stařinu, 

narušovali travní drn, odstraňovali náletové dřeviny, odklízeli klestí, a připravovali i elektrický ohradník pro 

pastvu obcí. Upravili i přístup k tzv. Březovému prameni nedaleko u posezení Pod borovicí. 

Zapojili se i do úprav okolí školy, které nastartoval svým osobním příkladem pan ředitel Báňa. Pomohli vysázet 

3 různě barevně kvetoucí kaštany, několik keřů a navozili hlínu, aby zpevnili svah vedle skladu nářadí. Letos 

jsme nainstalovali nádrž na dešťovou vodu, kterou jsme využívali při zalévání dřevin. 

Tradici získala tvorba herbáře, kdy děti samy vyráží ven na sběr bylin. Do přírody vytáhla žáky vycházka k 

příbramskému rybníku Kuchyňka. 

 

Letos osmáci opět měřili pH v projektu „Kyselé deště“.  Formou prezentací zpracovávali žáci 9. třídy 

téma „Moje obec“ a „Chemie v životě člověka“.  Zúčastnili jsme se i přírodovědné soutěže „Klokan“, 

zoologické soutěže v anglickém jazyce „Into the wild with inglish guide“, kde družstva 8. + 9. třídy obsadila 

v konkurenci brněnských škol krásná 24. a 34. místa. Mezi úspěšné projekty patřily „Škola jinak a naruby“ a 

„Den dětí“. 

Pokračovaly projekty „Ovoce do škol“ a „Dotované mléko“. V prostorách ZŠ proběhl úspěšný program „Tonda 

Obal na cestách“, kde se ti nejmenší učili třídit odpad. Podařilo se pořídit velké popelnice na bioodpad před 

školu a menší koše na bioodpad na chodby školy.  

 

Za nejvydařenější považujeme účast žáků 9. třídy v projektu „CO2 liga“. Jedná se o vzdělávací program 

ekologického institutu Veronica. Program se zaměřuje především na vnitřní motivaci žáků a na jejich spolupráci. 

Je rámován jako plnění Mise na záchranu planety, kdy se žáci snaží naplnit závazky Pařížské dohody. Program 

probíhal ve čtyřech kolech po celý školní rok 2021/2022 a přihlásilo se do něj na 60 škol. Týmy, jejichž práce 

byla nejlepší, se budou prezentovaly na závěrečné konferenci v Senátu v Praze 22.6.2022 a Zbraslav byla mezi 

nimi! 

 

V rámci DVPP se paní učitelka Kissová zúčastnila konference "Není čas KLIM(b)A(t) – pojďme učit 

o klimatické změně! pořádanou Lipkou Brno. 

 

Mgr. Jana Létalová, Ph.D. u Masarykovy univerzity Brno udělala s p. uč. Kissovou a Šrámkem 

rozhovor o environmentální výchově na naší ZŠ do časopisu Komenský. 

 

 

Zpracovala: 

Mgr. Zdenka Kissová 

koordinátor EVVO na ZŠ Zbraslav 

 

 

 

 

 

 

 
 


