
Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
Školní rok 2021/2022 – 1. pololetí 

Léto – Letní pohodička na cestě kolem světa 

Září 

10. 9. – Naučný program „Práce ovčáků se stády ovcí a koz“ – oddělení D 

Předškoláci navštíví Čimický háj, kde budou mít možnost krmit ovce a dozvědět se o nich 

něco více. 

16. 9. – „Kouzelný les“ v Ďáblicích – od 9:45 hodin – MK, D 

Starší předškoláci navštíví Ďáblický les, kde budou plnit zábavné environmentální úkoly a 

budou se učit správně se chovat v lese. 

Podzim – Lodička podzimních vůní 

22. 9. – Vítání podzimu na školní zahradě 

Tato akce bude probíhat na školní zahradě, kde se všichni společně rozloučíme s létem a 

básničkami a písničkami přivítáme podzim. Připomeneme si základní znaky podzimu. 

30. 9. – Interaktivní pořad pro děti „O dobrém jídle“ od 9:00 ve školce 

Edukativní program pro děti, ve kterém se dozví, jak se správně stravovat a neplýtvat jídlem. 

Říjen 

20. 10. – Naučný program na školní zahradě „Do lesa za stromy“ – CH, Ž 

Program bude zaměřený pro nejmenší děti. Obsahem bude seznámit se s různými druhy 

stromů, jejich plody a rostlinami. Děti budou aktivně využívat všechny své smysly. 

21. 10. – Naučný program na školní zahradě „Tajemství lesa“ – D, MK 

Této akce se zúčastní nejstarší děti. Prostřednictvím tohoto programu budou mít možnost 

využívat drobné badatelské náčiní a prozkoumávat strukturu jednotlivých přírodnin. 

Listopad 

10. – 12. 11. – Dýňování – akce s rodiči (výstava výrobků z dýní) 

Dýňování je naše dlouholetá tradice, během které děti společně s rodiči vytváří z dýní 

nejrůznější a nejzajímavější výtvory. Každá třída si pak následně těmito dekoracemi vyzdobí 

svůj vchod do MŠ. 

20. 11. – Podzimní úklid školní zahrady s rodiči a občerstvením 

Listopadovou sobotu příjemně strávíme s rodiči u nás na zahradě, kterou společnými silami 

zvelebíme (úklid listí, natírání herních prvků, likvidace plevele). Poté bude nachystáno pro 

rodiče drobné občerstvení. 

25. 11. – Adventní dílnička – akce s rodiči od 17:00 v CH 

Společně s rodiči budeme vytvářet vánoční dekorace s využitím různého typu přírodního 

materiálu (šišky, listy, dřevo). Naladíme se tak na vánoční atmosféru. 



Zima – Lodička zimních radostí 

Leden 

20. 1. – Zimní dílnička od 16:00 v CH, akce s rodiči 

Po Vánocích se opět sejdeme a budeme tvořit zimní výzdobu z přírodního materiálu. Akce se 

budou účastnit rodiče s dětmi. 

 


