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Roční školní program EVVO pro MŠ na školní rok 2021-2022 
Tento program je v souladu se ŠVP PV a se školním programem EVVO. 

Za realizaci odpovídá vedoucí učitelka Jitka Vernerová 

EVVO budeme v MŠ během roku zařazovat (organizovat) jen pokud nebudou stanovena 

žádná závazná plošná pravidla v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (solná 

jeskyně, výlety, exkurze,  akce a činnosti v přírodě…). 
Září 

Pozorování změn v podzimní přírodě (cesta do přírody v okolí MŠ) 

Seznámení s režimem dne v MŠ (jak by měl vypadat) 

Sběr a sušení ovoce - ochutnávka 

Rozlišit houby a znát, které jsou jedlé x jedovaté (společná koláž) 

Vědět, co roste a žije v lese („Výprava do pohádkového lesa po stopách Duhového sluníčka“) 

Sběr přírodnin (žaludy, kaštany aj.) 

+Vytvoření nástěnky EVVO 

Říjen 

Pokusy s přírodninami a mechem (domečky) 

Rozhovor o zdravém životním stylu (správná životospráva) 

Rozpoznat a správně pojmenovat listnaté a jehličnaté stromy (+ jejich plody) 

Experimenty s větrem (pouštění a výstava draků na zahradě a šatně) 

Umět správně pojmenovat a rozpoznat ovoce a zeleninu (podle smyslů) 

Besedování o tom, jak důležité je zdraví pro člověka a beseda o zoubkách („Doktor Králíček“) 

+Aktualizace nástěnky EVVO 

Listopad 

Získávat trvalý vztah ke zvířatům (práce s encyklopediemi) 

Učíme se písničky a básničky s přírodní tématikou na dané období 
Úklid školní zahrady - shrabování listí, sběr odpadků 

Výroba draků z listí, bramborová tiskátka 

Poznatky o podzimní přírodě (Halloween – zdobení dýní) 

Sběr kaštanů (výtvory strašidýlek) 

+Aktualizace nástěnky EVVO 

Prosinec 

Vliv počasí na člověka a přírodu 

Rozpoznávání stop zvířat v lese (jak se chovají zvířata v zimě) 

Jak předcházet nemocem - práce s encyklopedií 

Návštěva uměleckých míst zajímavých pro předškolní dítě (předvánoční muzeum, kostel…) 

Sledování změn v přírodě (pokusy led x vod 

Vyrábění přírodních ozdob („Vánoční strom pro zvířata“) 

+Aktualizace nástěnky EVVO 

Leden 

Pozorování stromů v různých ročních obdobích (kresebné činnosti) 

Návštěva všech dětí v solné jeskyně (10x – II. pololetí) 

Třídíme odpad (na vycházce) 

Pokusy s přírodními materiály 

Důležitost zdravé stravy pro náš život 

Koloběh vody v přírodě (výtvarné pojetí – kolektivní koláž) 

+Aktualizace nástěnky EVVO 

Únor 

Práce s knihou a obrázky (význam chovatelské činnosti)  

Poznávání krás okolní přírody (Vaňovské vodopády, Vrkoč, Čertova hora, Panenská skála, hrad Střekov, 

zdymadla) 

Nacvičujeme písničky o zimní přírodě 

Exkurze dle daných možností (sanitka, policisti…) 
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Pokusy s přírodními materiály - výtvory z  keramiky  (jarní téma) 

Soutěže v zimních sportech a radovánky na sněhu 

+Aktualizace nástěnky EVVO 

Březen 

Práce na pomoc přírodě ve školní zahradě 

Sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá na školním pozemku) 

Přírodní bohatství: „ Z čeho se co vyrábí“ 

Besídka pro rodiče – vystoupení dětí („Z pohádky do pohádky“) 

Za dohledu učitelky vysazování rostlin a bylinek (význam bylin pro člověka) 

Jaro na zahradě 

+Aktualizace nástěnky EVVO 

Duben 

Vliv výfukových plynů z automobilů na přírodu 

Výlety k hospodářským zvířatům (prožitek bezprostředního kontaktu se zvířaty) 

Rozvíjení lidových tradic a zvyků (svátky jara – Velikonoce) 

Výrobky z odpadového materiálu 

Nebezpečí ohně ve volné přírodě, chování dětí a dospělých 

Význam pěstitelské činnosti 

+Aktualizace nástěnky EVVO 

Květen 

Získat znalosti o základních potřebách zvířat a porozumět jim (koně, krávy na louce, kačenky v potoce, 

ovečky na pastvě 

Poslouchání zvuků přírody 

Objevování podmínek některých volně žijících zvířat - žížala 

Bezpečně manipulovat se zahradním nářadím (pletí, zalévání) 

Výstavka rostlin z volné přírody, pojmenování aspoň některých z nich 

Seznámení s nádražím a přístavem (proč jsou důležité pro život lidí) 

+Aktualizace nástěnky EVVO 

Červen 

Pohybové hry na školní zahradě – využití hmatového chodníčku 

Porovnání života v rybníce a potoce 

Cvičení pro zdraví v přírodě    

Den a noc (co se děje v přírodě v noci) 

Pozorování života v trávě (pobyt v přírodě) 

Výlety za zvířátky (zvířata v ZOO…v oboře) 

+Aktualizace nástěnky EVVO 

Srpen 

Otužování vodou (rozprašovač chobotnice) 

Koloběh vody v přírodě (řeky, moře) 

Malování křídou (letní příroda) 

Jak se starat o domácí zvířecí mazlíčky (rozhovorem nad obrazovým materiálem i v praxi) 

Seznámení se letními sporty 

Seznámení se způsoby zpracování přírodního materiálu  

(např. mletí obilí, filcování vlny, spřádání ovčí vlny, šustí, slámy, proutí apod.). 

+Vyhodnocení Ročního školního programu EVVO pro MŠ 

 

V Ústí nad Labem dne 1. 9. 2021                                                              Bc. Jitka Vernerová 

                    Vedoucí učitelka MŠ 


