ZÁPIS Z ONLINE SCHŮZKY EKOTÝMU – ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
číslo 7/2020-21

datum: 14. dubna 2021

Kdo byl na schůzce

Mgr. Radka Hodačová, Mgr. Vladimír Neumann, Mgr. Věra Bartošová,
Martin Neumann 4.A, Věra Skořepová 4.A, Kryštof Gajar 4.B
Johana Vondráčková 4.B, Jan Heichl 5.C, Radim Knápek 6.A, Tomáš
Meier 6.A, Eliška Sedláková 6.C, Adam Klement 8.B

Cíle schůzky

Oživení funkce ŽP a Ekotýmu, příprava oslav Dne Země

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

Pochvala za zodpovědný
přístup, spolehlivost, všímavost
– za účast na schůzce

Dlouho jsme se nevidělineslyšeli, všichni jsou velmi
zahlceni svými úkoly
Co jsme dělali
Výstup/úkoly
prezence
pozdrav do chatu – jméno +
třída
Připomenutí
DEN ZEMĚ – 22.4.
celosvětové události
poprvé slaven 1970, v ČR 1990
zaměřené na propagaci zapojeno přes 193 zemí
a podporu ochrany
životního prostředí
Zhlédnutí videa
motivační – výzva 6letého kluka

Kdo/kdy
všichni-hned
všichni-hned

všichni-hned

www.facebook.com/615514661843353
/posts/3881081505286636/?sfnsn=mo)

www.llkv.cz/v-ramci-oslav-dneUpozornění na akce
MMKV a Lázeňských lesů zeme-se-muzete-zapoj…/

všichni-hned

Sbírka námětů: Jak
podpořit akci ke Dni
Země

- úklid kolem školy
+ přesazení květin
- úklid v lázeňských lesích
- úklid za humny

- dle možností jednotlivců
- dle možností jednotlivců
- „společně“ 22.4. od 14:00
sraz u hl.vchodu školy

Ukliďme si za humny

Vyrazit do nejbližšího okolí
a vysbírat zde odpadky,
vyfotit, poslat do příspěvků
na Teamsech v týmu ŽP +
Ekotým

co nejdřív – do konce dubna

Den Země ve škole

- předat info spolužákům,
- zjistit kolik žáků by 22.4. přišlo - všichni do pátku 16.4.2021
na společný úklid a sázení
- napsat počet a třídu do
příspěvků na Teamsech v týmu
ŽP + Ekotým

- zajistit jednoráz.rukavice,
pytle na odpadky
- semenáček – kaštánek,
jiné rostliny na přesazení
- lopatky, kbelíky na
zeminu
Zhodnocení co se
povedlo, co ne a proč
(na dnešní schůzce)

p.uč. Bartošová

Povedlo se znovu oživit činnost ŽP + Ekotýmu

Termín dalšího setkání 21.4.2021 ve 14.00 hod opět online

