
Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
Školní rok 2021/2022 – 2. pololetí 

Zima – Lodička zimních radostí 

Únor  

9. 2. – Živá zvířátka ve školce – naučný program pro děti Děti budou mít možnost na vlastní 

oči vidět zvířata, která běžně nepotkávají. Budou moci si na ně sáhnout a získají nové informace 

o nich. 

Jaro – Veselá jarní lodička 

Březen 

9. 3. – „Ptačí pohádka“ – divadlo ve školce Při tomto divadelním představení získají děti 

zábavnou formou poznatky o tom, jak se starat o ptáčky v zimě a čím je můžeme krmit. 

18. 3. – Vítání Jara – dopolední akce pro děti na školní zahradě Společná akce na školní zahradě, 

kdy se rozloučíme se zimou a veselými písničkami a básničkami přivítáme Jaro! Každá třída 

dostane drobný přírodní dárek. 

21. 3. – „Voda nad zlato“ – interaktivní pořad pro děti – CH, Ž Program bude zaměřený pro 

nejmenší děti. Obsahem bude uvědomit si důležitost vody, jak s ní neplýtvat a jaký máme 

koloběh vody. 

21. 3. – „Voda nad zlato“ – interaktivní pořad pro děti – MK, D Program bude zaměřený pro 

nejstarší děti. Obsahem bude uvědomit si důležitost vody, jak s ní neplýtvat a jaký máme 

koloběh vody. 

22. 3. – Den vody – aktivity na jednotlivých třídách V rámci dne vody si v jednotlivých třídách 

budeme povídat o významu vody v životě. Budeme dělat různé pokusy, tvoření, pracovní listy 

s tématikou vody. 

Duben 

22. 4. – Celodenní projekt ke Dni Země – dopoledne na zahradě školky Projekt bude probíhat 

na naší zahradě, kde děti plní různé úkoly vztahující se k tématu Země. Díky tomu si děti 

uvědomí, jak se starat o naše prostředí, jak pečovat o naší Zemi. 

28. 4. – 29. 4. – „Včelí království“ – naučný program se živými včeličkami Program bude 

probíhat venku, kde se děti dozví nové informace o včelařství a uvidí naživo, jak se včelaři 

starají o včely. 

28. 4. – Pálení čarodějnic na zahradě školky s rodiči od 17:00 hodin Společná akce s rodiči na 

zahradě MŠ, kde si vyrobíme čarodějnici z použitých materiálů a poté ji symbolicky upálíme. 

Chybět nebude ani bohaté občerstvení. 

  



Květen 

18. 5. – „ O Indii“ – multikulturní interaktivní program – MK, D Edukativní program pro 

nejstarší děti, který je na základě fotografií či videí provede životem v cizí zemi na druhé straně 

polokoule. Získají zajímavé informace o jejich kultuře, jídle, historii, památkách atd. 

21. 5. – Jarní brigáda s rodiči – natírání herních prvků Jednu květnovou sobotu se společně 

sejdeme s rodiči na naší krásné zahradě a budeme ji zvelebovat (vytrhávání plevele, natírání 

herních prvků, zalévání rostlin). 

Léto – Letní pohodička na cestě kolem světa 

Červen 

21. 6. – Vítání Léta – dopolední akce pro děti na zahradě MŠ Celá školka přivítá začátek léta 

na školní zahradě. Povíme si charakteristické rysy vztahující se k létu a písničkou ho zavoláme. 

Všechny uvedené akce a jejich uskutečnění musí být v souladu dle situace a vládních 

nařízení v souvislosti s opatřeními COVID – 19. 


