
ZÁPIS ZE SCHŮZKY EKOTÝMU 

 

  číslo  13/2021-22                            datum: 28. 3. 2022 

Kdo byl na schůzce 
  

viz příloha - docházka 

Cíle schůzky 

- domluvit se na podobě bylinkového záhonku  
- přeměřit bylinkový záhonek 
 

Zhodnocení co se povedlo, co 
ne a proč (od minulé schůzky) 

+ Honzík J. připomněl ve školním rozhlase konání akce Hodina  
   Země 
+ jsou hotové vizitky – vytištěné, zalaminované, koupené  
   visačky 
+ navázán kontakt s lesníkem p. Svobodou – momentálně na  
   dovolené, mají málo zaměstnanců, nemá čas se nám  
   věnovat, domluví setkání s kolegyní do 14 dnů 
 
 
 
+ cedule do jídelny zkompletovány z obou stran, už čekají jen  
   na čas pana školníka 

Co jsme dělali Výstup/úkoly Kdo/kdy 

Rozdali jsme si hotové 
vizitky. 
 
Rozhovor o zapojení do akce 
Hodina Země. 
 
 
 
Diskutovali jsme o podobě 
bylinkového záhonu a o 
možnosti realizace 
 
Měřili jsme velikost 
bylinkového záhonu. 
 
 
 
Počítali jsme počet dlaždic 
potřebných pro vytvoření 
„šachovnice“ 
 
 
 
 
 

Zalaminované vizitky ve visačce 
 
 
Jak jsme hodinu strávili: už jsem 
spal, četl jsem si s batelkou, pekli 
jsme buřty u táboráku na zahradě, 
povídali jsme si doma při svíčce 
 
Líbil se nám návrh na podobu 
„šachovnice“ – bylinkami obsadit 
pouze vybraná políčka 
 
Měření pomocí 50cm klacků, 
přeměření metrem, spočítání 
obvodu i obsahu, zopakování 
vzorečků,  
 
spočítání potřebného množství 
dlaždic (33ks) 
 
Oslovit ostatní spolužáky, pedagogy 
s případnou pomocí – výroba 
cedulek, sazeničky…. 

mají všichni 
 
 
 
všichni  
 
 
 
 
všichni 
 
 
všichni 
 
 
 
 
všichni 
 
 
všichni 

Zhodnocení co se povedlo, co 
ne a proč (na dnešní schůzce) 

  přeměřena bylinková zahrádka 4,60 m x 2,45 m 
 zadán úkol do příště – každý člen si vybral 3 bylinky, o 
kterých zjistí bližší informace, sepíše je, najde obrázek 
bylinky a připraví stručnou informaci o bylince, která bude 
umístěna přímo u bylinky. 
 Dostali jsme informaci, že kvůli budování nové cesty je 
nutno pokácet dva statné stromy u jídelny. To se nám nelíbí. 
Sepíšeme za Ekotým prohlášení – vyjádření k akci. 
 

Termín dalšího setkání  11. 4. 2022 (4.4. schůzka zrušena z důvodu konání Pedagogické rady) 

 


