
Environmentální vzdělávání, výchova a 
osvěta (EVVO) na ZŠ Sever



Kdy jsme začínali
První spolupráce v oblasti EVVO začala rokem 

2001 s ekologickým sdružením TEREZA. 
Začali jsme projektem Kyselý déšť – měření
Ph srážek.

Postupně jsem se ještě zapojili jsme se do 
projektů: Ozón – zjišťovali jsme množství
přízemního ozónu podle vlivu na rostliny 
tabáku a Lišejníky – podle výskytu různých 
druhů lišejníků jsme určovali míru znečištění
ovzduší v našem okolí i v Lužických horách. 



Dlouhodobá spolupráce
Několikrát za školní rok dlouhodobě využíváme nabídek 
programů těchto organizací:

� TEREZA 
� SEV DIVIZNA
� STŘEVLIK
� Suchopýr
� ZOO Liberec, ZOO Děčín
� Lesy České republiky, Vojenské lesy
� Vlastivědné muzeum Česká Lípa, ORSEJ

Po metodické stránce využíváme služeb Sdružení
středisek ekologické výchovy Pavučina  - M.R.K.E.V



TEREZA

� Spolupráce na celoročních 
projektech pokračuje v projektu 
GLOBE



SEV DIVIZNA – městské středisko 
ekologické výchovy při ZOO Liberec

� Žáci – jednodenní
vzdělávací programy 

� Učitelé - semináře 
a odborné exkurze



STŘEVLIK středisko ekologické
výchovy Oldřichov v Hájích

� Pobytové

i jednodenní
programy pro žáky



Suchopýr, obecně prospěšná
společnost

� Víkendovky pro 
dobrovolníky

brigády v lesních 
školkách



ZOO Liberec, ZOO Děčín

� Jednodenní
programy



Lesy České republiky, Vojenské lesy

� Jednodenní vycházky se 
zaměstnanci lesů
s ukázkami hospodaření
v lese

Motto lesního pedagoga: 

,,O lese učit v lese“

Heslo lesního pedagoga: 

,,S Lesy v lese o lese“



Vlastivědné muzeum Česká Lípa, 
ORSEJ ekoporadna při Vlasivědném
muzeu Česká Lípa

� Účast na jednodenních 
akcích



M.R.K.E.V

� Krajské ekologické

konference

� Materiály 

pro EVVO



Jednorázové akce

Podle 

možností

aktuální nabídky 

si vybíráme od                     pobytových

vícedenních programů přes jednodenní

výukové programy až po semináře a praktické

dílny, při kterých lektoři přijíždí do naší školy.



Středisko ekologické výchovy Český ráj 
- Sedmihorky

� Vícedenní pobytové
programy pro žáky



CHKO České středohoří, DDM 
Jindřichovice pod Smrkem, EKO-KOM

� Dvouhodinové
přednášky s 
tvořivými dílnami 
v naší škole na 
téma Ptačí

krmítka, Včelí

společenství a 
Tonda obal na 

cestách



Volnočasové středisko Radostín

� Praktická výchova 
ke zdraví žáků

týdenní pobyt a 
následně týdenní
celoškolský projekt 
Zdravá svačina



Rychta Krásensko – středisko ekologické
výchovy u CHKO Moravský kras

� Repetitorium – týdenní seminář pro učitele



Akce EVVO pořádané školou

� Den Země

� Sběr papíru, železa a plastových víček

� Třídění odpadu – papír, plast, baterie, směsný 
odpad

� Úklid venkovního areálu

� Cyklistický kroužek

� Škola v přírodě

� Vycházky do přírody se školní družinou

� Severáčkovo Mototrophy – spolupráce s rodiči



Soutěže s ekologickou tématikou

� Ekologická olympiáda organizovaná SŠ
Lužická v České Lípě

� Vodní kufřík – soutěž organizuje Veliola
(SčVaK)


