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PROSTŘEDÍ

Mít hezké prostředí v okolí školy, školky i 

vesnice.

Ekotým+ žáci školy

3x ročně velký úklid, jinak 

průběžně celý rok

Den Země, Den Ekoškol, 

Ukliďme svět!

plakátky, hlášení do rozhlasu, 

články do Zpravodaje

Využívání přírodní zahrady a péče o ni i 

dopoledne.

Ekotým + učitelé jaro, léto, podzim domluva s učitely pomůcky, nářadí

Obnova starého nábytku a dveří ve třídách. Ekotým, třídní učitelé jaro-léto 2016 brigáda, hodiny Pč a VV papíry, barvy, obrázky

Udržování pořádku ve třídě, družině a šatně. 1. - 5. ročník služby celoročně

pondělní plánování služeb, 

dodržování pravidel

popisky, diplomy

ENERGIE

Úspora energie zhasínáním světel a vypínáním 

elektrospotřebičů .

třídní služby, strážce energie 

Rob

celoročně

pracovní listy: Jak se svítilo 

dříve? + popisky na vypínače a 

spotřebiče

výkresy, popisky

Pochopit, že některé druhy osvětlení jsou 

úspornější než jiné.

Ekotým + Večernice podzim 2016 beseda s p. Hochsmannem pozvánky rodičům

Posilovat svoje zdraví otužováním. Mráček, Vločka 1. říjen až 31. březen zdravý denní režim  - PRV + PŘ

dopis rodičům s přehledem 

ubývající nemocnosti 
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ODPAD

Snažit se stále správně třídit odpad a tím 

udržovat malé množství nevytříděného odpadu 

ve škole.

třídní služby, strážce odpadu 

Tom, Lada

říjen 2015 a 2016

 divadlo, 1 týden v roce 

odpadky sesypeme a pak 

roztřídíme, zvážíme a 

spočítáme

podporovat správné třídění 

odpadu označením košů, 

popisky,rukavice, váha

Snažit se, aby děti a dospěláci v obci pochopili 

nutnost správného třídění a snížili tak 

množství netříděného odpadu .

Ekotým léto 2016

exkurze na skládku 

EkoUnimed Medlov

HABR, rodiče

Pochopit, jak správně nakládat s nebezpečným 

odpadem, kde končí.

Ekotým zima 2016

beseda s p.starostou, vysílání 

v TV Hraboš

ZŠ

Pochopit, jaká je další cesta vytříděného 

odpadu, co a kde se z něho vyrábí.

Ekotým jaro - podzim 2016

výukový program Tonda obal 

na cestách

Recyklohraní, rodiče

Snížit objem školního odpadu nošením svačin a 

pití v obalech, které se dají použít víckrát.

Ekotým podzim 2015 a 2016 dotazník, divadlo rodiče
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VODA

Chceme víc šetřit pitnou vodou ve škole. Ekotým jaro + podzim 

divadlo v TV Hraboš, výtvarná 

soutěž

výkresy, popisky

Pokusit se jímat dešťovu vodu na zalévání 

zahrady MŠ. A tím snížit spotřebu pitné vody.

Ekotým ve spolupráci s obcí jaro 2016

zvýšené množství vody 

probrat s p. starostou

nádoba na dešťovu vodu

Pochopit, kde se bere pitná voda pro 

Hrabovou.

Ekotým + učitelé zima 2016 a jaro 2017

beseda s p. starostou, 

exkurze ke zdroji a vodojemu


