
Vyhodnocení plánu EVVO za školní rok 2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 se škola v podstatě nezapojovala do plánovaných aktivit, protože od 

12.10.2020 došlo k uzavření škola a veškeré dopředu naplánované aktivity pro další období byly 

zrušeny nebo přeloženy. Aktivity jsme tedy realizovali v září a potom až v květnu a červnu při plném 

otevření škol. Některé aktivity šly částečně realizovat během distanční výuky. 

 

Krátkodobé projekty  

V září proběhlo Sportování 

pod lampou v rámci 

Evropského týdne mobility 

ve spolupráci s MMKV. 

V rámci Evropského týdne 

mobility se 7.B zúčastnila 

programu v Lanovém 

centru na Linhartu. 

Sportovní dopoledne si 

žáci zpestřili sbíráním bodů 

za chůzi v aplikaci EPP 

Pomáhej pohybem, 

rozhodli se podpořit projekt "Zahrada pro 

budoucnost - jedlá zahrada" školy ve Velkých 

Popovicích, která chce  vytvořit místo pro setkávání 

žáků, pedagogů, rodičů, dětí i seniorů a tím podpořit 

komunitní život v obci.  

Třída 9.A navštívila v rámci Dne bez aut areál Světa 

záchranářů 

 

 

 



Den Země - Chceme čisté město proběhl vzhledem k pandemické situaci individuálně, bez soutěže 

v úklidu. Zúčastnili se ho žáci Čtenářského kroužku - úklid v lázeňských lesích a Rodoklubu - úklid kolem 

Ohře.  

 

Projektový týden ke Dni vody vzhledem k uzavření škol zorganizován nebyl. Nicméně Světový den vody 

jsme nejrůznějšími aktivitami připomenuli v pracovních činnostech ve třídách 6.A, 6.B, 7.A, 7.B. 

Pracovali jsme s videem o úpravně vody v Březové, využívali jsme interaktivní koloběh vody ve 

vodárenství, zamýšleli se nad spotřebou pitné vody a jejím uváženým užíváním.  

Věnovali jsme se také dobrovolně sčítání ptáků na krmítkách. Žáci se seznámili s druhy ptáků, které 

mohou na krmítku zahlédnout, mohli si v domácím prostředí vyrobit také krmítko dle návodu.  

Díky velké nadílce sněhu jsme tuto „surovinu“ také během distanční výuky využili ke stavbě 

nejrůznějších přístřešku, sněhuláků, ale také třeba egyptských pyramid a sfingy.  

V přírodovědě si žáci 5.B vyzkoušeli několik pokusů - například odpařování vody z listu a věnovali se 

chlorofylu.  

V květnu jsme se zapojili do Květinového května - do akce vyhlášené Magistrátem města Karlovy Vary 

v malování kamínků proti rakovině. Do akce se zapojila řada tříd naší školy. Kamínky byly předány na 

magistrát a ten potom věnoval finanční částku Lize proti rakovině. 

 

 



 

Žáci tříd 7.A, 7.B a 6.A se zúčastnili charitativní akce Krabice od bot, kde vytvořili vánoční dárky pro 

děti rodičů samoživitelů. Zároveň třída 7.B a Rodoklub zorganizovala potravinovou sbírku do Nádech, 

z.s. Rodoklub ještě navázal přátelství s několika seniory přes společnost Ladara a začal si se seniory 

dopisovat. Do Ladara byly také darovány některé malované kamínky, aby udělaly seniorům radost. 

 



Dlouhodobé projekty byly vzhledem k pandemické situaci realizovány jen zčásti. Jednalo se o sběr 

plodin a suchého pečiva, sběr víček, vybitých baterií či starého vysloužilého elektra. Jednotlivé třídy se 

dle možností zúčastnily Velkého putování velryby Varyby, kde poznávaly kulturní a přírodní dědictví 

Karlových Varů.  

V pracovních činnostech třídy 6. a 7.ročníku pečovaly v září o květinovou výzdobu na chodbách, 

přesadily některé květiny a uklidily ve skleníku. V květnu a červnu žáci pracovali na školním pozemku, 

vypleli ohrádky, sbírali šišky a uklízeli prostor školního zahrady a hřiště i prostor přiléhající, vně plotu.  

Všichni žáci se snažili udržoval pořádek ve třídách, smysluplně třídit odpad a šetřit energiemi. 

Od května také některé třídy využívaly školní zahradu k výuce na čerstvém vzduchu. 

I přes složité období se žáci zapojili do zeměpisných, biologických i dějepisných soutěží.  

Koordinátorka EVVO se účastnila online jednání pracovní skupiny na MMKV dne 27.5.2021, na kterém 

byly zhodnoceny aktivity roku 2021 a představen program pro období od září do prosince 2021. Vše 

bude upřesněno v září s ohledem na aktuální pandemickou situaci.  

 

Vypracovala: Mgr. Štěpánka Šťastná       20.6.2021 


