
2. schůzka malého Ekotýmu ve Sluníčku se konala 11. 11. 2021. S dětmi jsme se přivítaly básničkou, 

děti si vylosovaly role a přidaly k nim své portréty. Naučili jsme se novou básničku o Hliníku. Děti 

nakreslily návrhy, jak podle nich vypadá hliníkožrout. Společně jsme si odhlasovali jaký návrh 

hliníkožrouta vyrobíme, také jsme si moc pochutnali na zdravé dýňové bábovce od kamaráda Alexe, 

kterou upekl společně s maminkou.   

Úkoly do příště:  

Občerstvení – Štěpánek 

Paní učitelky a děti – předat informace ostatním ve třídě i tetám o tom, že budeme ve školce třídit 

hliník 

 

 

 

 

 

3. schůzka malého Ekotýmu ve Sluníčku se konala 25. 11. 2021 



S dětmi jsme procházeli školku a ukazovali jsme si jaké věci ve školce jsou vyrobeny z hliníku, 

prohledli jsme si i v kuchyňkách, co vše tety spotřebovávají za materiál a co by mohly třídit a 

nevyhazovat do směsného odpadu. 

 

4. schůzka malého Ekotýmu ve Sluníčku se konala 6. 12. 2021 s dětmi jsme si zopakovali básničky a 

náš úkol zněl „Ekologický plakát na vánoční besídku“ všechny děti se pustily do vyrábění a tvoření z již 

použitých materiálů. Využili jsme barevné papíry, nalepovací folie a ochutnali jsme první vzorky 

vánočního cukroví. Nástěnka se moc povedla :) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. schůzka malého Ekotýmu ve Sluníčku se konala 11. 1. 2022, po dlouhé covidové době a době 

vánočních prázdnin jsme si zopakovali básničky: Ekoškola a Hliníkožrout. Poté jsme se již pustili do 

samotného vyrábění hlínkožroutů, vyrobili jsme čtyři hliníkožrouty, aby každá třída mohla mít svého v 

šatně. 

Úkoly do příště: 

Všechny děti: informace pro ostatní děti ve třídě, co vše do hlíníkožrouta můžeme házet. 



Vymyslet-kdo a kam budeme vozit hliník při naplnění hlíníkožroutů, zavolat na obec 

 

6. schůzka malého Ekotýmu ve Sluníčku se konala 17. 2. 2022 

S dětmi jsme si prohlédli silné a slabé stránky tématu: Odpady a mohly jsme s klidným svědomím dát 

usmívající smajlíka i na úkol, který se týkal třídění hliníku. S dětmi jsme se shodli, že téma odpady 

máme prozatím uzavřené. Povídali jsme si dále o naši zahrádce, co se nám na ni líbí a co nám naopak 

zahrádku kazí, nebo co nám na ni chybí. Každý namaloval, co by si přál mít na školkové zahradě. Došli 

jsme k několika závěrům-dětem na zahrádce chybí: více kytiček, jedlých bobulovitých keřů, herní 

prvky-dřevěné (auto, traktor), houpačky.  



 

 


