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Exkurze a výlety v rámci EVVO 2015/2016 

 

Planeta Země 3000 – projekt ZŠ 

 

Jako každý rok navštívili žáci druhého stupně projekci o cestování s cestovatelem Adamem 

Lelkem. V kině Metropol sledovali život lidí a zvířat v Indonésii, jejich zvyky, svátky, způsob 

stravování. Všichni žáci dostali malý dárek – časopis Koktejl.   

Více na: http://www.planetazeme.cz/planeta3000/index.php?article=1&table=t19. 

Do ZOO za zvířátky – exkurze MŠ 

Ve středu 17. září se celá školka rozjela do zoologické zahrady na Svatý Kopeček. Díky našemu 

sponzorství ovečky Valašky měly děti i učitelky vstup zdarma. Počasí nám přálo – krásné babí 

léto. Zvířátka se vyhřívala na podzimním sluníčku a o hezkou podívanou nebyla nouze. Dětem 

se líbilo dovádění opic i pestrobarevné ryby v akváriu, tradičně oblíbené zastavení bylo  

u koziček a taky nás pořádně vystrašil lev v ne moc dobré náladě. No, zkrátka, král zvířat  

je král zvířat! Celkově se výprava za zvířátky vydařila. Však se sami podívejte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planetazeme.cz/planeta3000/index.php?article=1&table=t19


Návštěva ovčí farmy Brníčko – exkurze PŠ 

Na konci dubna třída PŠ I/1. navštívila Ovčí statek u Hrdličků v Brníčku. Měli jsme možnost 

podívat se na stádo ovcí, jehňat, slepice, koně, krávy a celé hospodářství. Viděli jsme, jak se 

dojí ovce, krmí slepice nebo jak se krávy pasou na pastvině. Podívali jsme se do sklepa, kde 

zrají ovčí sýry, které zde rodina vyrábí. Také jsme tyto sýry ochutnali a moc nám 

chutnali. Bylo zde moc krásně a dlouho budeme na tuto návštěvu vzpomínat.  

 

 

Šípkobraní na Poděbradech – exkurze PŠ 

Dne 8. 10. 2014 podnikla třída PŠ 2/II výlet do Litovelského Pomoraví k břehům přírodního 

jezera Poděbrady. K přepravě na „místo činu“ jsme využili městskou hromadnou dopravu. 

Autobus nás vyložil u bran tohoto ptačího království a my měli celé dopoledne na to, abychom 

se obdivovali krásám zdejší krajiny. Nejdřív jsme se na vlastní oči přesvědčili o existenci 

vodních rostlin, které pokrývají hladinu stojatých vod. Následně jsme blíže identifikovali 

vodní živočichy na břehu jezera. Setkali jsme se s žábou, pijavicí, rybím potěrem i divokými 

kachnami. Ukázali jsme si chráněný orobinec, léčivou hluchavku, kopřivu a jitrocel, pověděli 

si, jak vypadá a k čemu je dobrá kůra z břízy, jak kvete pomněnka a chrpa. Pampelišce jsme 

pomohli rozfoukat chmýříčka, aby vysemenila a my tak formou prožitku pochopili proces 

rozmnožování větrosnubných rostlin. Natrhali jsme si šípky, které využijeme na čaj a také  

  



na podzimní aranžmá. K výtvarným účelům jsme si také nasbírali listí a plody z různých 

dřevin. Když jsme dostali hlad, udělali jsme si pohodlí a posilnili se svačinou a výborným 

horkým čajem. Při tom jsme měli možnost sledovat rybáře při jejich koníčku. Po krátkém 

odpočinku jsme se vydali dál prozkoumávat místní ekosystém. Své trylky nám cestou zpívalo 

několik ptáků, z nichž nejzajímavější se nám zdála sojka. Nakonec jsme se procvičili  

v poznávání dřevin jako je vrba, dub, lípa, kaštan, ořešák či bez černý a zašli na kus řeči  

s housenkou. Už víme, že to šimrá, když nám leze po ruce, a že až se jednoho dne rozhodne 

zakuklit, bude z ní krásný motýl. Krátce po poledni jsme se vydali na zpáteční cestu a o půl 

druhé jsme dorazili zpět do školy. A mohli jsme zvolat: „sláva nazdar výletu, nezmokli jsme,  

a výlet na jezero Poděbrady můžeme vřele doporučit“. 

 

 

 

 

 

Pečujeme o své okolí  

V říjnu proběhla také brigáda na pozemku naší školy. Prošli jsme 

si školní zahradu a diskutovali jsme, co se nám nelíbí, co bychom 

chtěli vylepšit, upravit a uklidit. Společně jsme vymysleli plán  

a rozdělili jsme se do skupin. Každá skupina si musela promyslet, 

jaké nářadí bude ke své činnosti potřebovat, a to si šla 

vyzvednout. Pak už jsme se vrhli na práci. Zametání, trhání 

plevele, čištění chodníků, hrabání listí, rytí pozemku, sbírání 

papírků z trávníku, to vše jsme se rozhodli udělat. Počasí k nám 

bylo docela přívětivé, takže se nám pracovalo dobře. A nejvíc nás 

těšilo, že za námi nakonec byl vidět velký kus odvedené práce.

  

 

 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se koordinátorka EVVO, Mgr. Eva 

Svobodová, zúčastnila semináře „Odpady a obaly" pořádaného společnosti EKO-KOM, 

ekologického kurzu "Když krajina vypráví" v centru ekologických aktivit Sluňákov  

a Krajské konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu tamtéž.  

 

Ekologické projekty 

Škola se zapojila do ekologického projektu na třídění odpadů s názvem Recyklohraní, 

organizovaném společnostmi Ekolamp, Asekol, Ecobat, Elektrowin a Cart4Future. V rámci 

projektu třídíme vysloužilé baterie, tonery a drobné elektrospotřebiče. V rámci projektu jsme 

se zúčastnili také výtvarné soutěže na téma Světlo.  

  Společnost Eko-kom věnovala škole 24 košů na třídění papírového a plastového 

odpadu. Koše budou rozmístěny v prostorách školy, kde budou sloužit svému účelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Den stromů – projektový den 

U příležitosti mezinárodního Dne stromů jsme uspořádali pátrací soutěž. Úkolem každé třídy 

bylo najít v Olomouci strom s co nejširším kmenem, změřit jeho obvod a vyfotit se u něj. 

Z fotek následně vznikla nástěnka, která zdobí chodbu naší školy. Žáci jejím prostřednictvím 

mohou porovnat rozměr kmenů a zjistit, které třídě se podařilo najít ten nejširší. U každého 

obrázku je navíc popiska, označující druh stromu. Nechybí ani obrázky listů a plodů, které na 

jednotlivých stromech rostou. Můžeme vám také prozradit několik projektových „nej“. 

Nejvyhledávanějšími stromy se staly buky a ty se zároveň ukázaly jako nejširší. Mezi 

měřenými stromy se objevil také jeden jehličnan – smrk ztepilý. Ten měl naopak nejužší 

kmen. Nejčastější lokalitou pro pátrání po stromových velikánech bylo povodí Moravy  

a olomoucké parky. Nejvzdálenějším navštíveným místem byl Svatý kopeček u Olomouce. 

Většina tříd se pokoušela kmen stromu obejmout, ne všem se to však podařilo. K dalším 

měřeným stromům patřili například: lípa, topol, osika či památný Rudolfův dub, který by jistě 

vyhrál soutěž o nejstarší nalezený exemplář. Díky projektu jsme načerpali energii i vědomosti 

a zjistili, že každý strom má svůj příběh. Naším školním „stromem s příběhem“ je ten, který 

byl vysazen u příležitosti oslav 120. výročí založení školy. Až někdy zavítáte do areálu naší 

školy, všimněte si jej. Zdobí prostranství před vstupem do budovy a za dalších sto let z něj 

bude majestátní lípa. Ale to už je zase jiný příběh.  

 



Den Země na praktické škole 

Protože dvaadvacátý duben je zasvěcen světovému Dni Země, rozhodli jsme se „být světoví“ 

a oslavit svátek naší planety společně se všemi žáky Praktické školy dvouleté při SŠ, ZŠ a MŠ 

pro sluchově postižené, Kosmonautů 4, Olomouc. Všichni účastníci se sešli na školním hřišti, 

kde byl ekologický den zahájen. Počasí nám přálo a tak jsme si užívali sluníčka  

i soutěžení. Studenti si při něm v praxi procvičili třídění odpadů, prokázali znalosti  

o správném nakládání s elektroodpadem či nebezpečným odpadem, a nejen to. S napětím 

jsme očekávali, kdo zvítězí v soutěži o nejrychleji složené eko-puzzle a žasli nad tím,  

co všechno se dá vyrobit recyklováním různých materiálů. Velkou kreativitu projevili tvůrci 

výtvarných děl z odpadových materiálů. Vznikly tak věci vskutku nevšední a zážitek byl tudíž 

nejen na straně studentů, ale také jejich pedagogů.  

 
 

 

Den Země na základní škole 

 

Ve čtvrtek 23. dubna 2014 třídy II. A a IV. B, pod vedením pí. uč. Hlouškové a Úlehlové, 

uspořádaly akci ke Dni Země - úklid okolí školy. Sběrem odpadků přispěly svým podílem  

ke zlepšení životního prostředí. 

 

   

 

 

 

 



 Další program ke Dni Země 

 

V rámci pracovních činností jsme měli žáci z 5. třídy základní školy s paní učitelkou 

Dejnegovou besedu na téma domácí práce. Využití spotřebičů v domácnosti, používání dětmi 

a jejich ekologická likvidace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Někteří žáci základní školy zhlédli film „Ostrovy ticha“. Dozvěděli se, jak se správně 

chovat v přírodě, co si obléknout a jak se vybavit na turistickou akci a jak se chovat 

v dopravních prostředcích. O den později vyrazili do centra ekologických aktivit Sluňákov 

v Horce nad Moravou, kde se mohli nabažit krás Rajské zahrady, která skýtala spoustu rostlin 

a živočichů k pozorování. Navštívili Kouzelný les poznání a u Slunečního chrámu se zabývali 

pohybem Slunce po obloze. V lesním chrámu se zase dozvěděli něco o stromech. Kouzelný les 

zvuků jim odhalil tajemství pohybu a zadržování vody v řece a potom už si jen vychutnali 

vjemy z Kouzelného lesa pocitů a vystoupili na Sluneční horu. Exkurzi zakončili u Přístřešku 

zuhelnatělého stromu, kde si mohli prohlédnout, jak to vypadá, když se ze stromu postupně 

stává fosílie.  

   

   



  Dne 17. 4. navštívila třída 4. A program Žabí kvákání na Sluňákově v Horce nad 

Moravou. Při interaktivním programu se děti dověděly plno zajímavých informací o životě 

žab, mohly si prohlédnout žáby "živé" a dokonce si je chytit do ruky. Ve venkovních tůních si 

mohly prohlédnout vajíčka a vylovit si síťkou pulce. Bylo to pro všechny velmi poučné  

a zároveň zábavné dopoledne. 

  První a druhá třída pod vedením paní učitelky Říkovské a Markové zase podnikly 

návštěvu Bezručových sadů a botanické zahrady, hledání rostlin podle zadání, poznávání 

dřevin, zpracování dřevin, ochrana rostlin. 

 

  Dne 14. 5. 2015 proběhl projektový den "Pojďme na to od lesa". V jeho rámci jsme 

absolvovali vycházku lužním lesem v blízkosti Horky nad Moravou. Za II. stupeň se zúčastnili 

žáci 7., 8A. a 8B. třídy. Programu se zúčastnila také třída 4. A. Pedagogický doprovod tvořili 

učitelé M. Šnajdr. H. Sklenářová, J. Langer, asistentka ped. Alena Weinbergerová a paní 

učitelka K. Vitásková.  

  Součástí vycházky byly základy 1. pomocí při ohrožení života v přírodě. Žáci  

si prakticky odzkoušeli techniky záchrany života (krvácení, zlomeniny) pomocí přírodních 

pomůcek. Učitelé jim při této příležitosti poskytli informace o tom, jak přežít v přírodě.  

A také, jak v harmonii s přírodou žijí příslušníci primitivních společenství (Indiáni a jiní). Pan 

učitel Langer přednášel o druzích fauny a flóry v lužním lese. Kromě poznávání rostlin  

a živočichů žijících v oblasti Litovelského Pomoraví, si žáci připomněli i správné chování  

v chráněné krajinné oblasti. Po akci žáci zpracovali pracovní listy (dílem je vytvořila paní 

učitelka Kryštofová) a na interaktivní tabuli shlédli snímky a krátká videa fauny a flóry  

z lužního lesa.   

 

  


