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Ekokonference 2020 pohledem Petra Jaroše 

 
Už je to tady! Čtyři roky utekly jako voda a my tu máme opět ekologický audit. Koncem 

dubna přijdou auditorky z ekologického sdružení Tereza, aby si prohlédly naši školu, 

seznámily se s prací ekotýmů a zjistily, co děláme dobře a kde máme naopak rezervy.   Takto 

jsem začínal psát článek v době, kdy jsme ještě neměli tušení, co vše nás v blízké budoucnosti 

čeká. Přerušení výuky ve školách, stav nouze a spoustu dalších opatření, která nás sice 

omezují, ale zároveň se nás snaží chránit. Je to nelehká doba a nám nezbývá, než být silní, 

vydržet a věřit, že již brzy bude lépe. 

Vraťme se ale zpět k naší Ekokonferenci. Všech šest ekotýmů si připravilo velice pěkný 

program, při kterém jsme se někdy upřímně zasmáli a jindy cítili mrazení, až některým i slza 

ukápla. Ale pojďme popořadě.   

Čest otevírat Ekokonferenci měl ekotým Prostředí školy, který nám předvedl, čím vším se 

zabývá a blýsknul se skvělým přetextováním písně Když nemůžeš, tak přidej, kterou jsme si 

téměř všichni společně zazpívali. 

Program pokračoval vystoupením ekotýmu Doprava. Akční jízda na koloběžkách, recitace 

vlastní básně i závěrečné poučení o tom, že je třeba být vidět. To vše nám členové ekotýmu 

ukázali. Ještě před ekotýmem Voda zatančily dívky ze 3. A svůj vlastní tanec na píseň 

oblíbené postavičky Crazy Frog. Postupně se k nim drobným podupáváním přidávali diváci, a 

dokonce i někteří učitelé. 

Pak za zvuku písně Plavu si ani nevím jak, nastoupil v koupacích oděvech se svým poselstvím 

ekotým Voda. Paní učitelky odhodily župany, rozložily deku a k letní idylce chybělo už jen 

šumění moře. Vtipnou scénku doprovázeli fotografie z činnosti ekotýmu. Následovalo 

vystoupení ekotýmu Menu pro změnu. Zde se musím přiznat k tomu, že jsem měl opravdu 

mrazení po celém těle, když na scénu za zvuků tesklivé písně připlaval plejtvák obrovský. 

Závěrečné poselství o tom, abychom neplýtvali, protože ani plejtvák obrovský neplýtvá, mé 

mrazení ještě umocnilo.  

Ekologické napětí přišel rozptýlit Honza Andrlík, který předvedl neuvěřitelnou show s jojem.  

Většině diváků spadla čelist, když viděli, co vše Honza s jojem dokáže. Předposledním 

účinkujícím byl ekotým Energie. Nejprve úvodní scénka s baterií a pak skvěle natočené video 

s vtipnými skeči, které nám na tvářích opět vyloudilo široký úsměv. Bylo vidět, že si všichni 

členové ekotýmu natáčení náramně užili. Závěrečnou tečku přinesl ekotým Odpady. A byla to 

tečka se vším všudy. Za doprovodu chytlavé hudby sehráli žáci scénku, ve které nám 

předvedli, že třídění je správné, ale ještě lepší je odpad vůbec nevytvářet.   

To byla naše Ekokonference a musím říct, že byla SKVĚLÁ! Děkuji všem vystupujícím i 

těm, kteří se na přípravě Ekokonference podíleli. Připravili jste nám parádní zážitek, na který 

dlouho nezapomeneme 😊 

 

               

 

Petr Jaroš 
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Zpráva o Vodě 2020 aneb O činnosti ekotýmu Voda 
 

 I v letošním roce patříme k nejpočetnějším týmům v naší škole, aktivně u nás pracuje 18 

vodníčků, dvě vedoucí vodnice a jeden vodník v záloze. 

  Dlouhodobě pokračujeme v motivování šetření pitnou vodou. Několikrát ročně 

organizujeme Týden šetření vodou, abychom zjistili, jaké jsou výsledky šetření vodou v naší 

škole. 

  Snažíme se o propagování vody v pitném režimu, máme radost, že se obyčejná pitná voda 

s bylinkami stala ve školní jídelně běžnou součástí obědů, která dětem navíc i chutná. 

Kontrolujeme, jestli jsou funkční pítka na chodbách školy. Nezapomínáme ani na kapající 

kohoutky ve třídách. Povedlo se i zvýšit povědomí o problematice nedostatku vody. 

  Chválíme se za projekt připravený pro první třídy.  

  Aktuálně děkujeme všem příznivcům, kteří ocenili náš týmový výstup na Ekokonferenci 

5.3.2020. Váš potlesk byl odměnou za náš čas a energii, kterou jsme do přípravy našeho 

vystoupení vložili. Doufáme, že jste si všimli i promítaných fotografií, které detailně 

mapovaly naše aktivity. 

Zatím se nám nepovedlo zrealizovat projekt čištění Rokytky. Ale my se nevzdáváme! Jaro je 

tady a s ním jde do dalších akcí i náš tým. 
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Tak se ukaž! 

 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj, … 

 

Zdraví ekotým Voda 
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Ekotým odpady a projekt „Netvoříme odpad“ 

I ekotým Odpady se zúčastnil Ekokonference, která probíhala 4. března 2020 v malé 

tělocvičně. Naši členové ze 4.B, 6.B a 7.A se skvěle zhostili rolí v návodném představení, 

které vymyslel, připravil, hudbou doladil a secvičil pan učitel Richard Řada. Cílem 

představení bylo ukázat, jak nakládat s odpady ve třídách 1. stupně, kde jsme odstranili žlutý 

koš (na plasty) a modrý koš (na papír). Papír, který není mastný či infekční (Papírové 

kapesníky tedy do sběru nepatří!), můžete házet do krabic k tomu určených. Plasty patří do 

sběrných nádob na chodbách školy – plastové lahve se pak mohou použít opakovaně. 

Nejdůležitější je však heslo „netvoříme odpad“, tzn. snažíme se vytvářet co možná nejméně 

odpadu. 

Musíme se pochválit. Podařilo se nám společně s vedením školní jídelny zařídit kovové lžičky 

místo plastových. Daří se nám sbírat starý papír i staré pečivo. Na 1. stupni jsme zredukovali 

tři koše na jeden doplněný krabicí na sběr papíru . 

Stále se však potýkáme s problémem, kam s krabičkami od mléka, které dostáváme v rámci 

projektu „Mléko do škol“. Pokoušeli jsme se ve spolupráci s vedením školy získat kontejner 

na tetrapaky ke škole, ale z finančních důvodů si ho nemůžeme dovolit. A tak krabičky 

bohužel končí ve směsném koši. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají – stále si musíme uvědomovat, že je nutné NETVOŘIT 

ODPAD, jinak naše planeta skončí jako jedno velké smetiště. 

   

 

 



6 

 

Tluče bubeníček, tluče na buben … . 

 

 

 

 

Balík do ruky 
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NEPLÝTVEJME, hlásá Menu pro Změnu 

Nejmladší člen party ekotýmů vznikl v roce 2015/2016. Zprvu jsme téma spíše oťukávali a 

přinášeli podněty k 

možnostem využití na 

základních školách, taktéž 

jsme se zúčastnili mnoha 

workshopů a seminářů. Dnes 

již na naší škole fungujeme 

na stejné úrovni jako 

ekotýmy ostatní.  

Postupem času se hlavním 

tématem naší práce stala 

zodpovědná spotřeba jídla v souvislosti s plýtváním potravinami. Rádi bychom dosáhli toho, 

že se v jídelně bude vyhazovat méně kilogramů zbytků, než tomu bylo v předchozích letech. 

K nejlepšímu výsledku jsme se dostali až po třetím roce spuštění, a to ve spolupráci s týmem 

Odpady. Z poslední analýzy víme, co je pro úspěch v oblasti plýtvání rozhodující, a toho se 

budeme držet i nadále. Taktéž neustále zdůrazňujeme potřebu si pravidelně dopředu volit 

jídlo, o které máme zájem. Prosím, nezapomínejte a VOLTE OBĚD č. 1 nebo č. 2! 

Zaměstnávají nás i jiné projekty. Mají spíše informativní (nebo vzdělávací) charakter. V 

březnu jsme na školní ekokonferenci poukázali kromě na plýtvání v jídelně také na 

vyhazování potravin, které dostávají děti při obědě. Všichni jste si jistě všimli válejícího se 

ovoce nebo jogurtů v šatnách nebo před školou. To nás hodně trápí a do budoucna je to téma, 

které by nás mělo zajímat.  

Po letech našeho působení je tedy zřejmé, že jsme se úspěšně zapojili do aktivního dění 

ekoškoly, a víme, že máte představu, čím a jakými tématy se náš ekotým zabývá. A úkolů do 

dalších let se najde stále dost. Teď začněme tím, že se pokusíme neplýtvat.  
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To je moje svačinka! 

 

 

 

Neplač, splním ti před obědem tři přání! 
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Prezentace ekotýmu DOPRAVA na Ekokonferenci 

Každý rok provádíme následující aktivity:  

 2x ročně sbíráme zelené jarní a zelené podzimní kilometry – zapojujeme se do 

celostátní soutěže ve spolupráci se sdružením Auto Mat 

 V rámci Evropského týdne mobility pořádáme pěší a koloběžkové dny 

 (Pouze tento rok) Jsme zorganizovali velkolepý Projektový den bezpečnosti (pro 6. a 

7.ročník) ve spolupráci se společností DEKRA (záchranáři, praktické ukázky, 

resuscitace, ukázky – jak se chovají lidé pod vlivem omamných látek a alkoholu, 

otázky bezpečnosti atd.) 

 Provádíme monitoring dopravní situace v bezprostřední blízkosti školy, sledujeme 

provoz aut v ranní špičce, počítáme vozidla  

 Povzbuzujeme žáky k nošení reflexních prvků na oblečení a zdůrazňujeme motto „Být 

viděn“ 

 Každé září pořádáme pro prvňáčky poznávací vycházky a mapujeme s nimi 

nebezpečná – nepřehledná místa v okolí školy 

 Zapojujeme se do výtvarných soutěží vždy na dané téma – např. ekologické dopravní 

prostředky, den bez aut atd. 
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Pozor na zácpu! 

 

 

Být viděn! 
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Rozhovor 2.B s Baterkožroutem 

 

 

Proč bydlíte právě na naší škole? 

Protože jsem se tu narodil, a protože jste ekoškola. 

Co nejraději děláte, když máte volno? 

Čekám, čekám a pak jím. Odpočívám, baterky mi zazpívají ukolébavku a já usnu a sním o 

nových baterkách. A občas zaskočím k panu školníkovi na kus řeči. 

Máte manželku? 

Manželku nemám, ale mám díky vám děti. 

Jaké máte rád baterie? 

Pochutnám si na vybitých a vyteklých baterkách. Miluji tužkové baterie a pak ty, s 

elektrovitamínem A. 

Co se vám nelíbí? 

Když do mě hází někdo něco jiného než baterie, které mám opravdu rád a ráno bývá dole 

velký hluk. 

A co se vám stane, když sníte něco jiného než baterie? 

Je mi špatně a začnu se rozpadávat. Také to nedělá dobře mým zubům. 

Proč se nechodíte učit s dětmi? 

Jsem už na to starý, ale občas si půjčím nějakou tu knihu ve vaší knihomolně. 

Děkuji za rozhovor. 

Já také a až půjdete okolo, tak se stavte. 
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Hádej, kdo jsme! 

Doplň slova z vět do tabulky, zvýrazněna písmena ti řeknu název ekotýmu 

1) Ekotým získal pro naší školu _______________, který je umístěn na školní zahradě. 

Určen je pro bioodpad. 

2) Poslední akcí, na které se ekotým zúčastnil, byla školní _____________________ 

3) Tento ekotým vypomáhá na většině akcí naší ____________________ 

4) Kontroluje, zda- li jsou ____________ vypnutá, když se neučí. 

5) Ekotým kontroluje úklid ____________________ 

6) Kontroluje, zda-li se správně vyhazují odpadky do správných nádob, a jestli děti 

správně provádí _____________ odpadu 

7) Přidává zrní pro ptáčky do ___________________ 

8) Kontroluje, zda-li je čisto, jestli se správně provádí ve škole ______________ 

9) Jedna z akcí, kde ekotým pomáhá, je ________________ pouť. 

         

          

     

      

     

       

       

     

         

To vše dělá ekotým _____________________ školy. 

 

 



13 

 

Naši náčelníci 

 

 

Ukliď třeba zahrádku, postav třeba budečku! 

 

 



14 

 

Ekokonference 2020 

 

 

 


