Základní škola a mateřská škola Bukovany

Roční plán EVVO – školní rok 2020/2021

MOJE VLAST

Celoroční projekt nazvaný MOJE VLAST bude zaměřen na vlastenectví, upevňování hodnot,
národní zvyky a tradice. Děti se seznámí s hlavními poznatky o naší zemi, státními symboly,
státní hymnou. Povedeme děti k porozumění některých významných dnů ČR. Budou získávat
povědomí o vybraných českých osobnostech, významných místech ČR, o tvorbě významných
osobností. Naváží spolupráci s místními seniory, spolky, místní knihovnou. Během
celoročního projektu budou využívány různé metody a formy práce, děti budou vedeny ke
spolupráci, vzájemné toleranci, pochopení. Součástí projektu budou exkurze, výukové
programy, divadelní představení, sběr papíru a sušené pomerančové a citronové kůry.
Dále budeme:
-

-

-

Posilovat v dětech kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí
Vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování v přírodě, k poznání, že některé lidské
aktivity mohou přírodu nevratně poškodit - ,,chráníme přírodu nejen pro nás, ale i pro
příští generace“
Podporovat u dětí zájem o třídění odpadů, šetřit energiemi
Vnímat krásy ročních období – změny v přírodě, počasí, lidové tradice a pranostiky
spjaté s koloběhem přírody
Rozvíjet vztah k rodné vesnici a jejímu okolí – zajímavé přírodní lokality, tradice,
zvyky, řemesla
Seznamovat děti se zvířaty, ptáky, hmyzem a rostlinami v okolí vesnice
Podporovat u dětí vztah ke zvířatům – ochrana, péče, poznávat jejich životní prostředí,
čím se živí – vycházky do přírody, zimní přikrmování, návštěvy chovatelů, spolků,
rodin, besedy s odborníky, ekocentra, …
Provádět s dětmi pokusy vztahující se k přírodě, podporovat přirozenou touhu
objevovat, samostatně uvažovat, klást otázky, hledat odpovědi
Realizovat projektové dny
Rozvíjet zdravou tělesnou výchovu – cvičení venku, otužování, vycházky do přírody,
dostatečně dlouhý pobyt venku,…
Upevňovat význam zdravého stravování

Září
Poučení dětí o bezpečnosti ve škole i mimo školu
Adaptace s úsměvem - pomáháme nejmenším kamarádům
Vítáme podzim
Zvířátkový den
Podzimní vycházka
Divadlo

Říjen
Vycházka po vesnici – významné budovy, orientace
Moje vlast - Hody – kroje, tradice, písně a tance
Sběr starého papíru
Lampiónový průvod
Dráčkování
Listopad
Projektový den – Zdraví a nemoc
Čajový dýchánek
Divadlo v MŠ
Moje vlast – státní symboly
Poučení dětí před státním svátkem
Prosinec
Mikuláš ve škole
Vánoční jarmark pro rodiče s vystoupením
Moje vlast - Vánoční zvyky a tradice
Vánoční besídka s nadílkou
Setkání u kapličky
Vánoční koncert
Leden
Zdravá svačinka
Návštěva místní knihovny
Hry se sněhem a ledem
Zimní vycházka - Krmení zvířátek ptáčků v zimě
Únor
Tematický týden
Moje vlast - Fašaňk
Hry se sněhem a ledem
Březen
Návštěva knihovny
Moje vlast – čeští pohádkáři
Nejmilejší kniha – výstava ve školce
Vítáme jaro – jarní vycházka
Soutěž Hledání jara

Duben
Moje vlast – Velikonoční tradice
Velikonoční dílničky
Den Země
Sběr papíru
Naše bylinková zahrádka
Květen
Fotografování dětí
Vydání časopisu Školníček
Moje vlast - B. Smetana
Svátek matek – prezentace školy na veřejnosti
Červen
Školní výlet
Ukončení a hodnocení celoročního projektu
Letní vycházka
Rozloučení s předškoláky

V průběhu projektu bude probíhat:
sběr starého papíru
sběr sušené pomerančové a citrónové kůry
třídění odpadu
péče o bylinkovou zahrádku
pozorování přírody
sledování počasí
exkurze
besedy
spolupráce se seniory
charitativní akce
spolupráce s místní knihovnou
děti čtou dětem
projekt Žáček

