
CO A JAK JSME ZAPISOVALI ZE SCHŮZKY EKOTÝMU 
 

 

1. SCHŮZKA EKOTÝMU datum:  7.10.2022 

Kdo byl na schůzce  Mgr. Galetková, Mgr. Ulmannová, pí. Kostková + Vojta a Vítek, pí. 

Malinová + Anežka a Štěpán, pí. Habrmanová + Klára, pí. Jandlová 

+ Izabela a Antonie 

Cíle schůzky 1. rozmyslet pravidla ekotýmu do další schůzky 

2. co je "ekotým" 

3. analýza tématu životní prostředí 

4. plán činností – 7 kroků  

 

Co jsme dělali Výstup/úkoly Kdo/kdy 

Rozdělení rolí Zapisovatelka: 

Fotograf: 

Časoměřič: 

 

Lepiči: 

Pí. Kostková 

Vojta, Klára 

Mgr. 

Ulmanová 

Anežka, 

Štěpán, 

Vítek, 

Izabela, 

Antonie 

 

Připomenutí metodiky sedmi 

kroků: 

 

1. krok – Ekotým 

2. krok – Analýza 

3. krok – Plán činností 

4. krok – Sledování a 

vyhodnocování 

5. krok – Informování a 

spolupráce 

6. krok – Enviromentální 

výchova ve vyuce 

7. Ekokodex 

p. Galetková 

  
 



Připomenutí činnosti 

Ekoškoly za minulý rok  

 

 

Připomenutí téma 

Vody – jakým 

způsobem se 

zpracovávala analýza, 

návštěvy ve třídách, 

jaký byl plán činnosti, 

co se nám podařilo a 

co se nám nepodařilo 

– z plánu činností se 

nám nepodařilo 

zrealizovat, aby 

v kuchyni byly 

používány ekologické 

čistící prostředky a 

zajistit místo na sběr 

dešťové vody 

p. Galetková, 

malý ekotým 

  Připomenutí téma pro letošní 

rok – Prostředí, příprava otázek 

analýzy – úkol pro děti 

 

Děti měly za úkol 

poskládat větve 

s otázkami analýzy a 

přilepit je ke stromu 

 



Analýza / rozdělení otázek: 

 

1) máte ve školce hračky 

z přírodního materiálu? 

2) máte ve školce své 

oblíbené místo? A 

proč to tak je? 

3)mají děti ve školce své 

místo nebo nástěnku, 

kde se děti samy 

rozhodují, co na 

nástěnku dají? 

4)mohou děti ovlivnit i 

výzdobu školy? Jak 

mohou děti ovlivnit 

její podobu (malba na 

stěnách, pověšení 

obrázků, výt.práce)? 

5)starají se děti ve školce 

o rostliny? 

6)máte na školní zahradě 

různé druhy rostlin? 

Jaké 

7)máte na zahradě místa, 

kde žijí živočichové? 

Jaká? 

8)chodíte s dětmi ven 

každý den, za každého 

počasí? (můžete si 

vyplnit jednoduchý 

kalendář)  

9)máte na školním 

pozemku herní prvky 

z přírodních 

materiálů? Jaké?  

Jandlovy 

  

Habermanovy 

 

 

Malý ekotým 

 

 

 

Malinovi 

 

 

 

 

Malý ekotým 

 

Malinovi 

 

Kostkovi 

 

 

Mgr. Ulmanová 

 

 

 

Juránkovi 



   

   
   

Zhodnocení co se  Na schůzce bylo připomenuto téma z minulého roku, což byl 

především úkol pro malý Ekotým, který pomocí obrázků a fotografií 

byl schopný vybavit si činnosti Ekoškoly v minulém roce.  

Podařilo se rozdělit otázky analýzy a naplánovat další schůzku velkého 

Ekotýmu. 

ovedlo, co ne a 

proč 

 

Termín dalšího 

setkání: 

Pondělí, 7.11.2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


