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Kdo byl přítomen:   

Za pedagogy -  Mgr. Václava Kunická (ředitelka a koordinátor EVVO, třída Berušky) 

   Šárka Vávrová (koordinátor EVVO, třída Ježečci) 

   Pavla Čechová (třída Včeličky) 

   Alena Kopáčová (třída Mravenečci) 

   Bc. Petra Vychodilová (třída Motýlci) 

Za dětský tým -  Berušky -  Maštalířová Pavlína a Šafránek Vojta 

   Motýlci -  Bureš Matěj a Medřická Zuzana 

   Mravenečci -  Herremans  Alexander  

   Včeličky -  Marková Tereza a Šafařík Vít 

Ježečci - Marek Kadoch a Michal Zeman /Hudecová a Špička - nemoc/ 

   Veverky - Lundáková Stela /Mašek nemoc/ 
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SEZNÁMENÍ EKOTÝMU S PLÁNOVANOU SPOLUPRACÍ SE ŠPANĚLSKOU ŠKOLOU  

Ukázka místa ve Španělsku na mapě, v poměru s celým světem blízko, ale vlastně strašně daleko. 

Máme možnost ukázat dětem v jiné školce a v jiném státě, co děláme. Chceme se nechat inspirovat 

jejich činnostmi.  

Oni neumí česky a my neumíme španělsky. Naše společná řeč bude angličtina.  

   

TÉMA PRO LETOŠNÍ ROK – ODPADY  

Na třídách postupně probíhá analýza s tříděním odpadů ve školce a v jejím okolí. Děti již mají 

povědomí, co do kterého kontejneru patří a kde se nacházejí /modrý je na papír, žlutý na plasty, bílý a 

zelený na sklo, máme možnost do tmavě zeleného kontejneru vyhodit plechovky a kovová víčka, do 

bílého hranatého oděvy/. 

Ze své výpravy natočí třída Motýlů video pro španělskou partnerskou školku. 

 

TÉMA PRO LETOŠNÍ ROK – JÍDLO 

Otázky proč jíme a co jíme, jaký to má vliv na zdraví a život člověka? 

Kolik jídel denně jíme a jaké množství? Pěst člověka je množství jedné dávky jídla a jíme 5-6x denně. 

Zkusili jsme si pojmenovat všechny potraviny zdravého talíře anglicky /s plakátem programu Zdravá5/ 

 

 
 

Jak snížíme odpady z jídel? Zkusíme pravidlo - dej si na talíř jen to, co sníš.  

Na všech třídách momentálně probíhá analýza, kolik denně vyhazujeme jídla? 

Kolik dětí předškolního věku snídá.  

Výsledky zhodnotíme na příští schůzce ekotýmu.

 


