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Měsíc  Aktivita  Třída Poznámka 

Září  

Zahradní slavnost- vítání podzimu 
Sklízení úrody – užitková část, očesání jablek 
Údržba zahrady podle kompetencí  
EVVO program – Rok stromů 1 
 

Pedagogové +rodiče + děti  
Broučci, Kapříci 
Všichni pedagogové 
Broučci 

Odpoledne 

Říjen 

Brigáda – hrabání listí  
Zdobení altánku listy, listoví skřítci  
EVVO program – Rok stromů 2 
TVP  jednotlivých tříd 
Tiše, tiše ježek spí  SVČ  
Vaření v kuchyňce na zahradě, hry s 
přírodninami, hlínou 
Vycházky do okolí  - sledování změn v 
přírodě 
 

Všechny třídy, pedagogové, rodiče 
Pobyt venku všechny třídy horní č. 
Broučci 
Všechny třídy 
Broučci, Vážky 
Všechny třídy velká zahrada 
 
Všechny třídy 

Odpoledne 

Listopad 

Uspávání skřítků 
Zazimování zahrady 
EVVO program – Rok stromů 3 
TVP jednotlivých tříd 
Vycházky do nejbližšího okolí – rybník, park 
 

Pedagogové +rodiče + děti  
Na základě kompetencí 
Broučci 
Všechny třídy 
Všechny třídy 

Odpoledne 

Prosinec 

Tradice Vánoce – tvoření  
Besídky pro rodiče  
TVP jednotlivých tříd 
EVVO program – Rok stromů 4 
Vycházky do okolí – sledování změn v 
přírodě, zdobení, tradice ve městě  
Slavnost zimy  - vítání zimy, vaření na ohništi  
bylinkový čaj, brambory 
 

Pedagogové +rodiče + děti  
Třídy podle svého uvážení 
Všechny třídy  
Broučci 
Všechny třídy 
 
Dopolední aktivita, všechny třídy 

Odpoledne 
Odpoledne 
 
 
 
 
Kočařová 

Leden 

Stopovaná v zahradě  - TVP tříd 
EVVO program – Rok stromů 5 
Kdo to ťuká na okénko – krmení ptáků v 
zahradě, tvorba krmné směsi 
Stavby ze sněhu  
Vycházky do okolí, sáňkování na kopci 
 

Všechny třídy 
Broučci 
Třídy podle zájmu 
 
Dopolední aktivita, všechny třídy 

 
 
3 budky ŠZ 

Únor 

Zdravé vaření  - Zatočíme s bacily – vlastní 
příprava čaje, pomazánky ve třídě  
TVP jednotlivých tříd - zima 
EVVO program – Rok stromů 6 
Otužování – lyžařský kurz  
Karnevalové tradice  
Vycházka do okolí – stopovaná  
 

Broučci 
 
Všechny třídy 
Broučci 
Ještěrky, zájemci ze tříd 
Všechny třídy 
Ještěrky, Broučci, Kapříci, Motýli 

 



Březen 

Péče o zahradu – sestřihání ovocných 
stromů 
TVP jednotlivých tříd – jaro  
EVVO program – Rok stromů 7 
Vycházky do okolí pozorování změn, 
seznámení s místem kde žiji  
Zahradní slavnost – vítání jara, oheň  
 
 

Spolupráce Strommy 
 
Všechny třídy 
Broučci 
Všechny třídy 
 
Dopolední aktivita, všechny třídy 

 
 
 
 
 
 
Kočařová 

Duben 

Ukliďme Česko  
Brigáda na školní zahradě  
TVP – jednotlivých tříd – jaro  
EVVO program – Rok stromů 8 
Vycházky do okolí, pozorování pupenů 
stromů 
 
 
 

Pedagogové + rodiče a děti 
Pedagogové + rodiče a děti 
Všechny třídy 
Broučci 
Ještěrky, Kapříci, Broučci 

Kočařová 
Odpoledne 

Květen 

Svátek maminek - besídky 
Dílna v zahradě MŠ – Šikulové 
Sázení v zahradě, péče o zahradu 
TVP jednotlivých tříd  
EVVO program – Rok stromů 9 
Výlety, výpravy do okolí  
Sokolníci – draví ptáci  
 

Pedagogové + rodiče + děti 
Pedagogové + rodiče + děti 
Všechny třídy, pedag. kompetence 
Broučci 
Všechny třídy 
Všechny třídy 
Všechny třídy  

Odpoledne  
Odpoledne 

Červen  

Den dětí 
Slavnost léta  - otevřená zahrada 
Rozloučení s předškoláky 
Školní výlety – farmy  
EVVO program – Rok stromů 10 
TVP jednotlivých tříd 
Vycházky do okolí MŠ- les, louka 
 

Pedagogové +rodiče + děti 
Pedagogové + rodiče +děti 
Pedagogové + rodiče + děti 
Broučci 
Všechny třídy 
Všechny třídy 
Všechny třídy 

Odpoledne 
Odpoledne 
Odpoledne 
 

 

Spolupráce 

• SVČ Bruntál – Marcela Rozprýmová (Den Země, výukové programy) 

• Zámek Bruntál, zahrada 

• Řezbář – František Nedomlel – práce se dřevem, ukázka v zahradě akce Šikulové 

• Farma U Modrovouse, Vitaminátor – náučná stezka 

 

Bruntál 15. září 2022 

 

Bc. Jana Kočařová 

koordinátor EVVO  


