
5.20.7 Ekologický seminář  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
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       Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

Název předmětu Ekologický seminář 

Oblast  

Charakteristika předmětu Volitelný předmět určený pro žáky 6., 7., 8., a 9. ročníku. Volně navazuje na povinný přírodopis jednotlivých 
ročníků. Má rozvíjet aktivní, samostatné a tvůrčí činnosti žáků na základní škole. Praktické provádění 
enviromentální výchovy, samostatné vyhlašování a provádění projektů, aktivní účast na akcích ke Dni Země, 
ovlivňování ekologického života doma.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace:2 hodiny týdně 
Cílové zaměření: 

-         Pochopit základní cíle enviromentální výchovy 
-         Umět poznat, co je ekologické 
-         Ekologické zásady života jednotlivce, společnosti 
-         Umět nakládat s odpady 
-         Osvojit si praktické ekologické činnosti 

Mezipředmětové vztahy  Chemie 

 Přírodopis 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
-         žáci propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti 
-         žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry 
-      žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení 

Kompetence k řešení problémů: 
-         žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o 

možnostech řešení 
-         žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

Kompetence komunikativní: 



Název předmětu Ekologický seminář 

-         žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústnímu projevu 

-         žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 

Kompetence sociální a personální: 
-         žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské 

vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání 

Kompetence občanské: 
-         žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 
-         žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace 
-         žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní 

prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

Kompetence pracovní: 
-         žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 
-         žáci jsou vedeni k efektivní práci 

Ekologický seminář 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

sbírka a výstava hub, porovnávání výtrusů; sběr semen stromů, založení lesní školky žák se zajímá o přírodu a ekologické zajímavosti ve svém okolí  

poznává vybrané byliny a dřeviny svého okolí  

hodnotí své okolí z hlediska estetického a EVVO  

objasní princip rovnováhy na potravní závislosti  

dopravní průzkum; naše rodina a doprava – používání dopravních prostředků rozpozná změny v přírodě způsobené lidskou činností  

měření kyselých dešťů; významné stromy Kosmonos rozpozná změny v přírodě způsobené lidskou činností  

třídění a nakládání s odpady; Hřbitov odpadků – založení identifikuje problém třídění odpadu a sám přispívá k jeho řešení  

stavba ptačích budek diskutuje o základních principech trvale udržitelného rozvoje  



Ekologický seminář 6. ročník  

úspory energií a voda; praktické zjištění šetření energiemi ve škole diskutuje o základních principech trvale udržitelného rozvoje  

zásady správného stravování; hostina či poustevnický pokrm; ekologické vaření chápe environmentální chování v každodenním životě a na jednoduchém úkonu 
navrhuje optimální postupy  

založení lesní miniškolky; chráněná území v okolí Kosmonos a Mladé Boleslavi; 
výskyt lišejníků – indikátor čistoty ovzduší 

chápe environmentální chování v každodenním životě a na jednoduchém úkonu 
navrhuje optimální postupy  

Den Země – akce zaměřené na ekologické a recyklační provozy – exkurze PESL 
Libušín, sklárny a papírny Bělá p.B. 

chápe nutnost třídění odpadu a poznatky prakticky aplikuje  

chráněná území Baba a Dědek – chráněné rostliny ekologické centrum KLENICE chápe nutnost třídění odpadu a poznatky prakticky aplikuje  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Ekologický seminář 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

sbírka a výstava hub, porovnávání výtrusů; sběr semen stromů, založení lesní školky žák se zajímá o přírodu a ekologické zajímavosti ve svém okolí  

poznává vybrané byliny a dřeviny svého okolí  

hodnotí své okolí z hlediska estetického a EVVO  

objasní princip rovnováhy na potravní závislosti  

dopravní průzkum; naše rodina a doprava – používání dopravních prostředků rozpozná změny v přírodě způsobené lidskou činností  

měření kyselých dešťů; významné stromy Kosmonos rozpozná změny v přírodě způsobené lidskou činností  



Ekologický seminář 6. ročník  

třídění a nakládání s odpady; Hřbitov odpadků – založení identifikuje problém třídění odpadu a sám přispívá k jeho řešení  

stavba ptačích budek diskutuje o základních principech trvale udržitelného rozvoje  

úspory energií a voda; praktické zjištění šetření energiemi ve škole diskutuje o základních principech trvale udržitelného rozvoje  

zásady správného stravování; hostina či poustevnický pokrm; ekologické vaření chápe environmentální chování v každodenním životě a na jednoduchém úkonu 
navrhuje optimální postupy  

založení lesní miniškolky; chráněná území v okolí Kosmonos a Mladé Boleslavi; 
výskyt lišejníků – indikátor čistoty ovzduší 

chápe environmentální chování v každodenním životě a na jednoduchém úkonu 
navrhuje optimální postupy  

Den Země – akce zaměřené na ekologické a recyklační provozy – exkurze PESL 
Libušín, sklárny a papírny Bělá p.B. 

chápe nutnost třídění odpadu a poznatky prakticky aplikuje  

chráněná území Baba a Dědek – chráněné rostliny ekologické centrum KLENICE chápe nutnost třídění odpadu a poznatky prakticky aplikuje  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Ekologický seminář 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

sbírka a výstava hub, porovnávání výtrusů; sběr semen stromů, založení lesní školky žák se zajímá o přírodu a ekologické zajímavosti ve svém okolí  

poznává vybrané byliny a dřeviny svého okolí  

dopravní průzkum; naše rodina a doprava – používání dopravních prostředků žák se zajímá o přírodu a ekologické zajímavosti ve svém okolí  

hodnotí své okolí z hlediska estetického a EVVO  
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měření kyselých dešťů; významné stromy Kosmonos objasní princip rovnováhy na potravní závislosti  

rozpozná změny v přírodě způsobené lidskou činností  

třídění a nakládání s odpady; Hřbitov odpadků – založení identifikuje problém třídění odpadu a sám přispívá k jeho řešení  

stavba ptačích budek identifikuje problém třídění odpadu a sám přispívá k jeho řešení  

úspory energií a voda; praktické zjištění šetření energiemi ve škole diskutuje o základních principech trvale udržitelného rozvoje  

zásady správného stravování; hostina či poustevnický pokrm; ekologické vaření diskutuje o základních principech trvale udržitelného rozvoje  

chápe environmentální chování v každodenním životě a na jednoduchém úkonu 
navrhuje optimální postupy  

založení lesní miniškolky; chráněná území v okolí Kosmonos a Mladé Boleslavi; 
výskyt lišejníků – indikátor čistoty ovzduší 

chápe environmentální chování v každodenním životě a na jednoduchém úkonu 
navrhuje optimální postupy  

Den Země – akce zaměřené na ekologické a recyklační provozy – exkurze PESL 
Libušín, sklárny a papírny Bělá p.B. 

chápe nutnost třídění odpadu a poznatky prakticky aplikuje  

chráněná území Baba a Dědek – chráněné rostliny ekologické centrum KLENICE chápe nutnost třídění odpadu a poznatky prakticky aplikuje  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Ekologický seminář 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

sbírka a výstava hub, porovnávání výtrusů; sběr semen stromů, založení lesní školky žák se zajímá o přírodu a ekologické zajímavosti ve svém okolí  



Ekologický seminář 6. ročník  

poznává vybrané byliny a dřeviny svého okolí  

dopravní průzkum; naše rodina a doprava – používání dopravních prostředků žák se zajímá o přírodu a ekologické zajímavosti ve svém okolí  

hodnotí své okolí z hlediska estetického a EVVO  

měření kyselých dešťů; významné stromy Kosmonos objasní princip rovnováhy na potravní závislosti  

rozpozná změny v přírodě způsobené lidskou činností  

třídění a nakládání s odpady; Hřbitov odpadků – založení identifikuje problém třídění odpadu a sám přispívá k jeho řešení  

stavba ptačích budek diskutuje o základních principech trvale udržitelného rozvoje  

úspory energií a voda; praktické zjištění šetření energiemi ve škole diskutuje o základních principech trvale udržitelného rozvoje  

zásady správného stravování; hostina či poustevnický pokrm; ekologické vaření diskutuje o základních principech trvale udržitelného rozvoje  

založení lesní miniškolky; chráněná území v okolí Kosmonos a Mladé Boleslavi; 
výskyt lišejníků – indikátor čistoty ovzduší 

chápe environmentální chování v každodenním životě a na jednoduchém úkonu 
navrhuje optimální postupy  

Den Země – akce zaměřené na ekologické a recyklační provozy – exkurze PESL 
Libušín, sklárny a papírny Bělá p.B. 

chápe nutnost třídění odpadu a poznatky prakticky aplikuje  

chráněná území Baba a Dědek – chráněné rostliny ekologické centrum KLENICE chápe nutnost třídění odpadu a poznatky prakticky aplikuje  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 

 


