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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

Vybudování přírodní zahrady.

Ekotým, Komunitní škola, 

Obec Hrabová

konec školního roku 

2014/2015

výkresy, dotazníky, 

brigády

ZŠ, KŠ, OÚ, rodiče

Starat se pravidelně o pokojové 

kytky.

třídní služby, strážci 

vody, Hvězdička

celoročně

přesazování na jaře, 

popisky, utírání prachu

ZŠ, květináče, hlína, 

atlasy

Udržování pořádku ve třídě, družině 

a šatně.

1. - 5. ročník služby celoročně

ENERGIE

Úspora energie zhasínáním světel a 

vypínáním elektrospotřebičů .

Ekotým+ strážci enerie celoročně

pracovní listy: Jak se 

svítilo dříve? + popisky na 

vypínače a spotřebiče

výkresy

Udržet stávající nízkou spotřebu 

energie na vytápění školy.

kyslíkové služby ve 

třídách+ paní školnice

celoročně

beseda s p.starostou, 

poučit v TV Hraboš

ZŠ, OÚ

Posilovat svoje zdraví otužováním. Mráček, Vločka 1. říjen až 31. březen

zdravý denní režim  - 

PRV + PŘ

dopis rodičům s 

přehledem ubývající 

nemocnosti během 3 let
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ODPAD

Snažit se nadále správně třídit odpad 

a tím udržovat jeho menší množství 

na škole.

třídní služby, strážci 

odpadu, Hvězdička

celoročně

opakovaně poučení o 

třídění, 1 týden v roce 

netřídíme, potom 

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 jaro 2014

exkurze na třídírnu 

odpadu

HABR, rodiče

Snížit velkou spotřebu papírových 

ručníků.

Ekotým celoročně

ukázat si šetrné utírání 

nebo možnost výběru 

utírání třeba do 

látkového ručníku

ZŠ

Naučit se správně kompostovat a 

využívat kompostéry.

Ekotým celoročně výukový program ZŠ, rodiče - kompostéry

Ve spolupráci s obcí se postarat o 

minimalizaci psích hovínek v okolí ZŠ 

a MŠ.

Ekotým celoročně

plakátky, výzva ve 

zpravodaji k majitelům 

pejsků

ZŠ, OÚ - plakátky, koše, 

sáčky

Snížit množství zbytků od oběda. Ekotým, Jasněnka celoročně

besedy o správnosti 

stravování, dotazníky

plakátky, výkresy


