
ZÁPIS ZE SCHŮZKY EKOTÝMU 

 

  číslo  3/2021-22                            datum: 18. října 2021 

Kdo byl na schůzce 
  

viz příloha - docházka 

Cíle schůzky 

Diskuse k otázkám z 1. schůzky – odpadky ze ŠJ, nepořádek na WC 
Domluvit tvoření na charitativní akci. 
Domluvit sobotní výlet. 
  
 

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

Obě služby na kaštany splnily svůj úkol. 
 

 

Co jsme dělali Výstup/úkoly Kdo/kdy 

Přivítali jsme nové členy 
 
Prohlédli jsme si šneka 
afrického, kterého přinesl 
Honzík R. 
 
Řešili jsme odpadky ze ŠJ 
a nepořádek na WC z první 
schůzky 
 
 
 
 
 
 
 
Dohodli jsme záložní 
systém komunikace – 
WhatsApp 
 
Diskutovali  jsme o návrzích 
na výrobky na charitu 
 
 
 
 
Pátrací hra – Najdi něco, 
co (je pružné, dá se 
zlomit, má tvar srdce, 
voní….) 
  
domluvili jsme si 1.sobotní 
setkání 
 
 
 
diskuse: 
Setkání Ekoškol 

Irenka, Honzík R. a Tom – předána 
přihláška 
Nastudovat 5 zajímavostí a sdělit je 
ostatním  
 
 
jít příkladem, být agentem – hlídat, 
upozornit, požádat o nápravu 
vytvořit průkazky, zjistit, zda můžeme 
hříšníky vyfotit při činu – důkaz 
Honzík J. se ptal p.kuchařky, zda nabízí 
dětem možnost vzít/nevzít si mandarinku, 
pitíčko…. – Ano nabízí 
 
vedení školy již učinilo opatření – zvýšený 
dohled pedagogů 
 
skupina Ekoagenti 
 
 
Perníčky - adventní věnec z přírodnin 
recept na perníčky 
suroviny dle receptu - každý donese něco dle 
domluvy přes WhatsApp-nebo na schůzce 
25.10. 
zajistit kuchyňku 
 
úkol plněn ve dvojici/sólo, prezentace 
nalezeného - foto 
 
 
23. 10. – sraz u hl.vchodu ZŠ v 9:00 
hodin, návrat ve 13:00 opět ke škole. 
předat info rodičům - nechat podepsat – 
odevzdat p.uč.Bartošové 
 
Setkání až na jaře – navrženo a 
odsouhlaseno Ekoškolami Karlovarského 
kraje 

podpis ZZ do 25.10. 
 
Honzík R. - do 25.10. 
 
 
 
Všichni, neustále 
 
p.uč.Bartošová 
 
 
 
 
 
 
 
zřízeno hned na konci 
schůzky 
 
 
Martin do 25.10. 
 
 
 
p.uč.Bartošová 
 
všichni 
 
 
 
Všichni- odevzdat 
podepsaný souhlas do pátku 
22.10. 
 
 
Program budeme řešit až 
v únoru-březnu. 

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

 Shodli jsme se na výrobě perníčků 
 Nedočetli jsme info o šneku africkém – bylo to moc dlouhé povídání 

Termín dalšího setkání 25. 10. 2021 
 


