
ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A 

OSVĚTY 

Školní rok 2022/2023–1. pololetí 

V 1. pololetí proběhne v naší mateřské škole hned několik akcí, které jsou součástí programu 

environmentálního vzdělávání. 

V tomto pololetí plánujeme s naším Ekotýmem dokončit plán činností, který se nám 

v loňském roce nepodařilo zpracovat a to vlivem vysoké nemocnosti dětí i personálu. 

Zaměříme se na plnění stanovených úkolů a završíme zbývajících 5 kroků Ekoškoly. Hlavním 

úkolem v tomto školním roce bude obhajoba titulu Ekoškola, která nás čeká na jaře. Mimo to 

plánujeme pokračovat v programu Recyklohraní, v rámci kterého jsme již zahájili sběr baterií 

a plánujeme také sběr tonerů. 

Pokračovat budeme i ve spolupráci s našimi maminkami, které mají na starost zahradnický 

kroužek, díky kterému postupně zvelebujeme naši zahradu. Před tím, než začne zima, bychom 

chtěli zrenovovat hmyzí hotel, kterému přiděláme nová dvířka a doplníme ho o potřebné 

přírodniny. Dále máme v úmyslu obnovit službu vynášející zbytky z kuchyně na naše 

kompostéry a sbírat vypěstované bylinky pro paní kuchařky. 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 

- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 

zdraví i životní 

prostředí rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou 

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným 

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu 

v okolí, živé tvory apod.) 

- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – 

jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, 

různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 



INTEGROVANÝ BLOK: 

PODZIM – LODIČKA PODZIMNÍCH VŮNÍ 

ZÁŘÍ 

23. 9. - Vítání podzimu na školní zahradě 

Tato akce se uskuteční na školní zahradě, kde se sejdou děti a pedagogové z celé mateřské 

školy. Děti se prostřednictvím tematických básniček a písniček rozloučí s létem a přivítají 

podzim. Připomeneme si základní znaky podzimu a každá třída bude následně obdarována 

ptačími budkami, dýněmi a květinami. 

29. 9. – Tvořivá dílnička „Recyklujeme, vyrábíme“ – Domov seniorů Jasmín, dopoledne  

První návštěva v domově seniorů Jasmín, se kterým jsme v tomto školním roce nově navázali 

spolupráci. Děti z Ekotýmu a děti z oddělení MK se vydají do domova, kde budou se seniory 

kreativně vyrábět podzimní výzdobu. Využívat budou přírodní materiál, který si děti nasbírají 

na vycházce v přilehlém okolí. 

ŘÍJEN 

6. 10. – Školkové posvícení od 17: hodin – akce pro děti, rodiče a prarodiče 

Jde o společně strávený čas nejen s dětmi, ale i s rodiči, prarodiči a také se seniory z domova 

Jasmín. Součástí této akce bude zábavný program s klaunem. 

10. 10. – „Skřítek Kaštánek“ – naučný program pro děti, dopoledne – CH, Ž 

Tohoto naučného programu se v tento den zúčastní děti z nejmladších oddělení. 

Prostřednictvím skřítka Kaštánka si zopakují základní charakteristické rysy podzimu. Součástí 

programu budou jednodušší otázky a úkoly vzhledem k věku dětí. 

17. 10. – „Skřítek Kaštánek“ – naučný program pro děti, dopoledne – MK, D 

Tohoto naučného programu se v tento den zúčastní děti z oddělení MK a D. Prostřednictvím 

skřítka Kaštánka si zopakují základní charakteristické rysy podzimu.  

 

 

 



20. 10. – Podzimní výtvarná dílnička od 16:00 hodin v CH – akce pro děti a rodiče 

Na této akci si děti společně s rodiči vytvoří nápaditou podzimní dekoraci. Uskuteční se ve 

třídě Chobotniček v odpoledních hodinách. 

27. 10. – Tvořivá dílnička „Podzim, Halloween“ – Domov seniorů Jasmín, dopoledne 

S dětmi z Ekotýmu a z oddělení Delfínků vyrazíme do domova seniorů Jasmín. Společně budeme 

vytvářet dekorace k tématu Halloween, pracovat budeme převážně s přírodninami. 

24. – 25. 10. Dýňování s rodiči 

Děti mohou přinést výrobky z přírodního materiálu, které vytvářely doma ve spolupráci s rodiči. 

Následně pak tyto výtvory společně odneseme do domova seniorů Jasmín. 

 

LISTOPAD 

12. 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. 

14., 18., 25., 28. 11. – Zahrada se chystá ke spánku 

Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě před zimou. Mimo jiné se seznámí s obyvateli zahrady 

z rostlinné i živočišné říše. Během programu se dozvědí, že ne všichni obyvatelé zahrady přes zimu 

spí, a pomůžou některým zvířátkům připravit se na zimu.  

24. 11. – Tvořivá dílnička „Podzimní vůně a barvy“ – Domov seniorů Jasmín, dopoledne 

V tomto měsíci se opět vydají děti z oddělení MK a děti z Ekotýmu do domova seniorů Jasmín. Při 

této návštěvě budeme společnými silami vytvářet nápadité ozdoby. Zaměříme se na barvy a plody 

podzimu, které nám přináší. 

30. 11. – Adventní dílnička s rodiči od 16:00 hodin v CH 

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

(šišky, listy, dřevo). Přivodíme si vánoční náladu a naladíme se tak na nastávající adventní čas. 

 

 

 



PROSINEC 

13. 12. – Tvořivá dílnička „Vánoční čas“ – Domov seniorů Jasmín, dopoledne 

Při této akci se mohou rodiče s dětmi kreativně podílet na výrobě vánočních dekorací (využití 

přírodního materiálu). Přivítáme se po Vánocích s rodiči a strávíme spolu pohodový a klidný čas. 

 

ZIMA – LODIČKA ZIMNÍCH RADOSTÍ 

21. 12. – Vítání zimy na zahradě MŠ – dopoledne 

Společně přivítáme na zahradě mateřské školy nové roční období, kterým je zima. Prostřednictvím 

básniček a písniček se děti rozloučí s podzimem a povíme si, které zimní aktivity jsou u dětí oblíbené 

nebo, kdo ze zvířat se ukládá k zimnímu spánku apod. 

LEDEN 

10., 13., 16., 18. 1. – Zahrada spí 

Děti zjistí, že i v zimě můžou najít život na zahradě, např. se seznámí s nejběžnějšími druhy ptáků, 

které mohou spatřit v zimě. Vyrobí si také otisk kůry některých stromů ze zahrady a budou zařazeny i 

aktivity se sněhem podle počasí.  

19. 1. – Zimní výtvarná dílnička od 16:00 v CH, akce pro děti a rodiče 

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

účastnit rodiče s dětmi.  

 

 


