Plán činnosti Ekotýmu na období: září 2018 – květen 2019

oblasti

činnost

Prezentace -pravidelně informovat

spolužáky o připravovaných
akcích v měsíci
-průběžně aktualizovat nástěnku
Ekotýmu

Spolupráce

zodpovědnost

-p.uč.Přikrylová
- ekotým

-průběžně

-ekotým

-průběžně

monitorování a
vyhodnocení 31.5.
2019
31.5.2019

propojení s
výukou

JČ

31.5.2019
Informati
ka

-prezentovat akce v tisku
a na internetových stránkách

-ekotým

-informovat rodiče na třídní
schůzce o činnosti školy
v projektu Ekoškola

-ekotým

-v prostorách školy vystavovat
výtvarné práce s přírodní
tématikou

- uč. Vv a Pč

-spolupráce s ekologickými
organizacemi :
ČSOP

termín

-správce web.

-průběžně
31.5.2019
-duben 2019
Vv
25.4.2019

-průběžně

31.5.2019

-paní ředitelka
ČaS
-

Pč

Rozchodník

-p. uč. Přikrylová

-duben 2019

Myslivci Albrechtice a Šenov

-p.ředitelka

- 2019

Sady Životice

Aktivity

-organizovat adopci pandy

červené v ZOO Ostrava
-sběr kaštanů a žaludů

objednaný termín nevyšel
ČaS

-p.ředitelka

-p.uč.Přikrylová a
ekotým
-TU

-říjen 2018

Tv
ČaS

-průběžně
-září 2018

8 000 Kč
882 kg

-sběrový týden papíru
-exkurze v Životických sadech
-podílet se na výzdobě tříd a
školy
-literární soutěž – Můj pes

Pč

-TU a p. školnice

-říjen 2018

- TU 1. ročníku
-p.uč.Přikrylová

-říjen 2018

- TU

-průběžně

Vv

-TU

- únor 2019

ČJ

2202 kg

1.a 2 .ročník

ČJ

4. A 5. ročník

-návštěva ZOO Ostrava

p.uč. Přikrylová

-září 2018
ČaS

-Máme rádi zvířata – týden péče
o drobná domácí zvířata

-TU
-březen 2019

-Den činů
-p.uč. Přikrylová

-říjen 2018
-duben 2019

červen 2019

ČaS

Dlouhodobé -používání ekologicky šetrných
čisticích prostředků
úkoly
-šetření kancelářského papíru
-nakupovat výrobky ve větším
balení
-oboustranné kopírování

p. sekretářka
a ředitelka

-září 2018

p.sekretářka
p.sekretářka

-průběžně
-průběžně

TU

-průběžně

zn. EURONA

-zlepšit třídění odpadů ve třídách - ekotým

-průběžně

-zlepšit vztah žáků k prostředí
školy- pokračovat v budování
Živé zahrady

-p.uč. Přikrylová

-průběžně

-zařadit do výuky
environmentální výchovu
-za příznivého počasí využívat
venkovní učebnu

-p.uč.Přikrylová

-průběžně

-zlepšit spolupráci mezi dětmi ZŠ
a MŠ - divadélko, uspořádat den o

-ekotým

Recyklohraní

ČaS

nové záhony, vykácení
přerostlých keřů

projekty Les ve škole
Odpady, Člověk a pes
-TU

-září- červen
2018/2019

-březen 2019

třídění odpadů, předat krmítko,
pozvat děti na projektové dny
-zapojit se do projektu

OPTYS

-p.uč.Přikrylová

pobyt každý den na
zahradě a hřišti

ČJ

Hrátky se skřítkyPohádka a soutěže pro MŠ

Vv

sběr 57 kgbaterií, 162 kg
elektro, tonery

Projekty

Energie

-září 2018
Průběžně
školní rok
2018/2019

viz. Plán EVVO
na šk. rok 2018/2019

-obnovit popisky k vypínačům

-ekotým pro energie

-září 2018

- obnoveny některé
Vv

-vypínání počítačů,
elektrospotřebičů a osvětlení

-ekotým

-průběžně

-nesvítit o přestávkách

-TU aET

-průběžně

-zajistit teploměry ve třídách a
na chodbách

-p. školnice

-září 2018

-sledovat a monitorovat
spotřebu elektřiny
-exkurze - elektrárna
Dětmarovice

sleduje ekotým

nedodržuje se

zapisujeme teplotu

-ekotým
-průběžně

zapisuje paní školnice

-p. školnice
- p.uč.Přikrylová

-červen 2019
nezajistili jsme, příliš akcí
M

Voda

-kontrolovat těsnost kohoutků a

baterií
-sledování čistoty Životického
potoka

-ekotým

-průběžně
žáci i p.školnice

-ekotým

-listopad 2018

4. a 5. ročník

ČaS

-používat úsporné splachování
-zalévat dešťovou vodou

-průběžně
stále nutné připomínání Vv
ČaS

-všichni
-p. školnice, ekotým- -průběžně

nádoba na zahradě

Odpady

-důsledně dodržovat třídění

- ET

-průběžně

odpadů
-dokoupit koše na tříděný odpad -p.školnice a ekotým

-září 2018

-plnit úkoly Recyklohraní

-p. Přikrylová
ekotým
-p.uč.Přikrylová

-průběžně

-p.uč.Přikrylová

-říjen 2018

-označit kontejnery na tříděný
odpad ve třídách
-zajistit kontejner na baterie

1. A 2. Roč. nedodržuje
Pč

-září 2018

v každé třídě jsou 2 koše

polepeno, někde plastové
Vv
tašky s nápisy

2 papírové krabice

-dotřídění odpadů

-p.školnice

-příprava výrobků na jarmark

TU

-duben 2019

-kompostování rostlinného
odpadu

-TU, p. školnice

-průběžně

-průběžně
měsíční odvoz TS
zapojila se celá škola

4 kontejnery na zahradě

Pč

Prostředí
školy

-ořezávat okrasné rostliny a
stromy před školou
-provádět úklid okolí školy
-zazimovat rostliny muškátů

-p. ředitelka

-duben 2019

Vv
zahrada upravena

-Ekotým

-p.školnice

-září 2018

v rámci Dne činů 2x
ročně všichni, pak podle
potřeby

Pč

-září 2018
-březen 2019
Pč

-průběžně obhospodařovat
zahradu
-umístění budek pro sýkorky,
kosy, špačky a krmítek na
zahradě
-pokračovat v budování Živé
zahrady
- vybudování domečků pro ježky

-TU a ŠD
-průběžně

-ekotým

-říjen 2018

- ekotým

-průběžně

pomáhali i rodiče

Vv
ČaS

některé spadly,
nutné opravit
Pč
budujeme nové záhony,
natírali jsme dřevěné panely, ČaS
opravili motýlí louku

- listopad 2018

domeček pro motýly,
slunéčka sedmitečná, divoké
včelky, čmeláky a ježky

