
1.schůzka maléko Ekotýmu ve Sluníčku se  konala  4.11.2021.  Nejdříve jsme se s
dětmi představili v kruhu. Jak se jmenujeme, z jaké jsme třídy a co rádi děláme. Sešlo
se 5 dětí a 3 paní učitelky. Děti si vylosovali své role a přidali k nim své nakreslené
portréty. Naučili  jsme se společnou básničkou, kterou se vítáme. Poté následovala
otázka „Proč jsme se potkali“ „Co pro děti znamená slovo EKO“. Děti návodnými
otázky odpovídaly,  co pro ně znamená EKO. Došli  jsme k několika závěrům, co
děláme pro EKO v naší školce :) Take jsme došli k závěru, že se ve školce netřídí
hliník. Vysvětlili jsme si, v čem se hliník nachází. S dětmi jsme se shodly, že by bylo
fajn,  kdybychom začali  hliník  třídit.  Děti  udělaly  několik  návrhů,  jak  by  takový
hliníkožrout mohl vypadat. 

Úkoly do příště:
Alex – občerstvení
Paní učitelky – písnička, básnička o hliníku, heslo na krabici 
Rozhodnutí a vytvoření hliníkožrouta



1. schůzka velkého Ekotýmu ve Sluníčku se konala 8. 11. 2021. Společně s dětmi
jsme  přivítaly   rodiče  básníčkou.  Děti  si  vylosovaly  své  role  i  rodičům  dostali
možnost vylosovat si svoji roli. Navzájem jsme se přestavili a odreprezentovali jsme
rodičům projekt Ekoškoly. Popovídali jsme si o tom, co se nám již za loňský školní
rok povedlo,  že jsme získali  ocenění Stříbrný certifkát  a jaké máme další  témata,
kterým bychom se rádi věnovali letošní  školní  rok. Došli  jsme k závěru, že téma
odpady si ponecháme a přidáme si k němu téma vody, které nás trápí asi ze všeho
nejvíce, protože záléváme pitnou vodou.



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.  Poté jsme si
s dětmi zopakovaly co vše, už třídíme a na čem jsme se minulou schůzkou domluvily,
co  se  bude  ještě  ve  školce  třídit.  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.  Vymysleli jsme a naučili jsme se novou básničku o Hliníku.
Úkoly do příště: 
Občerstvení – Štěpánek
Paní učitelky a děti – předat informace ostatním ve třídě i tetám o tom, že budeme ve
školce třídit hliník.



2. schůzka velkého Ekotýmu se konala už za přísných hygienických opatření, přesto
dorazilo několik rodičů. Kde jsme jim představilli od dětí nakreslené hliníkožrouty a
vybírali jsme. Také jsme si probrali téma dešťové vody. Rodičům jsme ukázali místo,
kde se nachází detenční nádrž na dešťovou vodou a hledali jsme řešení, jak vodu z
nádrže  dostat  ven.  Pan  školník  s  panem instalatérem vytvořili  projekt  na  rozvod
dešťové vody, který jsme maminkám představili. Poté následoval prostor pro diskuzi
o projektu,  jak by se přípradně financoval a realizoval.

 



3. schůzka malého Ekotýmu ve Sluníčku se konala 25. 11. 2021
Po přívítání a vylosování rolí jsme s dětmi procházeli školku. Ukazovali jsme si, jaké
věci ve školce jsou vyrobeny z hliníku, prohledli jsme si v kuchyňkách, co vše tety
spotřebovávají za materiál a co by mohly třídit a nevyhazovat do směsného odpadu.
Děti si z alobalu vyrobily obrázky. Vyzkoušely si pomocí smyslů jaké vlastnosti má
alobal. Podle jídelníčku děti zjištovaly, co je jaký den k svačince, v jakých obalech je
jídlo dováženo do kuchyně. Děti zjistily, že z hlíníku jsou vyrobena víčka od jogurtů,
některé sýry gervais, tvarohy z kterých se skoro denně připravují pomazánky.
Úkoly do příště: 
Občerstvení – Lilly
Paní učitelky a děti – předat informace ostatním ve třídě i tetám o tom, co jsme dělali
s Ekotýmem



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,  hlíník a  ochutnali  jsme první vzorky vánočního cukroví.
Nástěnka se moc povedla :) Poté jsme procházeli školku a povídali si o hliníku.
Úkoly do příště: 
Občerstvení – Honzík R.
Paní učitelky a děti – předat informace ostatním ve třídě i tetám o tom, jak budou
probíhat vánoční besídky a tom, co vše je vyrobeno z hliníku



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, děti můžou donést i z domova hliník.
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 mohli  jsme s
klidným svědomím dát usmívající smajlíka i na třídění hliníku. 
S dětmi jsme se shodli, že téma odpady máme prozatím uzavřené. Nadále budeme
třídit papír, plasty, kartony a hliník. 
Další téma na které jsme se zaměřili se týkalo naší zahrádky Děti říkaly, co se jim na
zahrádce líbí a co  naopak zahrádku kazí, nebo co jim na ni chybí. Každý namaloval,
co by si přál mít na školkové zahradě. Z obrázku od dětí  jsme k došli k několika
závěrům-dětem na zahrádce chybí:  více kytiček,  jedlých bobulovitých keřů,  herní
prvky-dřevěné (auta, traktory), houpačky. 
Úkoly do příště: 
Občerstvení – Verunka H.
Paní učitelky a děti – předat informace ostatním ve třídě o zahrádce ve školce.



7. schůzka se týkala tématu prostředí školní zahrady. Děti při prohlídce zahrady došly
k závěru, že když budeme chtít více kytiček a jedlých keřů, musíme zalévat. Děti
přišly na to, že zaléváme pitnou vodou a to se jim nelíbilo. Na mapě jsme si ukázali,
kde všude voda chybí a že je potřeba s pitnou vodou šetřit. Vymýšleli jsme různá
řešení, jak získat peníze na rozvod dešťové vody, abychom nemuseli zalévat pitnou.
S dětmi jsem se domluvily, že zkusíme uspořádat velikonoční jarmark. Na schůzce
děti nahrály video, na kterém pozvaly všechny rodiče a přátele školky na velikonoční
jarmark. 

Úkoly do příště: 
Občerstvení – Verunka H.
Paní učitelky a děti –vymyslet program a výrobky na jarmark 



Na 3. schůzce velkého ekotýmu děti a paní učitelky maminkám projekt přiblížily a
provedly je po zahradě společně s panem školníkem. Ten jim dovysvětlil realizaci
projektu.  Společně  jsme  se  pak  dohodli  na  uspořádání  Velikonočního  jarmarku.
Všechny maminky měly přínosné nápady.

      



Následující den jsme s rodiči jsme vytvořili plakát na Velikonoční jarmark s názvem
Dešťovka pro Sluníčko. Jedna maminka nám udělala návrh pozvánek a plakátů, které
nechala  i  vytisknout.  Také  jsme  si  dohodli,  že  při  příležitosti  jarmarku  budeme
prodávat  kávu  a  zdravé  občerstvení.  Ve  školce  jsme  společně  s  dětmi  vyráběli
výrobky, které jsme poté prodávali. Do vyrábění se zapojilo i několik rodičů a přátel
školky.



Další schůzky ekotýmu se konaly mimo školku. Jelikož návrh realizace se pohyboval
okolo 40 000,-  Kč.  Z našeho pohledu se  jednalo o velkou částku,  kterou jsme si
mysleli, že nemůžeme vybrat. 
Rozhodli jsme se proto oslovit širší veřejnost. V našem případě jsme se jako první
obrátili na obecní úřád, se kterým máme velice přátelský vztah. Domluvili jsme si
schůzku  u  pana  starosty,  kde  děti  představily  projekt  „Dešťovka  pro  Sluníčko“.
Požádaly jsme o finanční výpomoc v případě, že danou částku nevybereme. Panu
starostovi se projekt velice líbil a příslíbil nám svou podporu.



Dále  jsme  se  rozhodli  navštívit  i  místní  kompostárnu,  kde  jsme  také  požádali  o
finanční  příspěvek.  Při  této  příležitosti  měly  děti  možnost  si  kompostárnu
prohlédnout. Dětem byl celý proces kompostování představen. Nejprve se dozvěděly,
co se děje s  biodpadem, který se tam přiveze, jak se zpracovává, kde se skladuje a co
se z něj následně po několika krocích vznikne. Děti si také prohlédly techniku, která
v komopostárně pracuje :)



12.  4.  se  konal  ve  školce  Velikonoční  jarmark  aneb  „Dešťovka  pro  Sluníčko“
Výrobků  na  prodávání  jsme  měli  spoustu.  Prodávali  jsme  zápichy  do  květináčů,
keramické  výrobky,  přírodní  výzdobu  z  březových  větviček,  malovaná  vajíčka  a
papírové velikonoční ozdoby. Maminky společně s dětmi napekly velké množství
zdravého mlsání. V den konání akce si všichni společně s voňavou kávou a domácí
limonádou  na  všem  pochutnali.  Všichni  jsme  si  užili  příjemné  velikonoční
odpoledne.
Jarmark se nám nad očekávání vydařil a požadována částka byla vybrána.



Dne 20.  dubna proběhly za pomoci  rodičů výkopové práce pro rozvod trubek na
zalévání dešťovou vodou. Této akce se zúčastnilo kolem 30 rodičů. Pan starosta se
postaral o pitný režim a jeden tatínek se postaral o catering. Jelikož práce nám šla
hezky  od  ruky,  tak  jsme  si  po  hodince  práce  pochutnali  na  guláši,  žebírkách,
křidýlkách,  zeleninových  salátech  a  jako  dezert  se  podával  raw-čokoládový  dort.
Akce se vydařila na výbornou :)

        
                           



Následující  den  21.  dubna  přijel  pan  instalatér.  Společně  s  panem  školníkem
dokončili zbývající práce během dvou dní. Připevnili  kohoutky, zakopali trubky a
bezpečně zapojili čerpadlo. Vše proběhlo v pořádku a vodu jsme dostavili z jímky na
povrch :)



22. dubna na Den Země děti provedly kontrolu, zda voda teče ze všech kohoutků a od
té doby můžeme zalévat dešťovou vodou :)

        


