ZÁPIS ZE SCHŮZKY EKOTÝMU – ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
1 . SCHŮZKA

datum: 16.9.2020
Viz příloha

Kdo byl na schůzce

Cíle schůzky

Připomenutí si toho, co jsme udělali v loňském školním
roce
Naplánování dalších aktivit

Zhodnocení co se
povedlo, co ne a proč
(od minulé schůzky)

Viz příloha níže

Co jsme dělali

Výstup/úkoly

Kdo/kdy

Viz příloha níže

Zhodnocení co se
povedlo, co ne a proč
(na dnešní schůzce)

Pochválili jsme se
Nastínili jsme si kroky do budoucna,
Nastartovali jsme znovu činnost Ekotýmu a žákovského
parlamentu

Termín dalšího setkání

30.9.2020 ve 14:00 hodin

Příloha k ZÁPISU ZE SCHŮZKY EKOTÝMU – ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

16. 9. 2020
Co jsme dělali naposledy?
Co se nám podařilo?
Co jsme plánovali?
Co se dá z plánovaných a neuskutečněných akcí udělat tento školní rok?
Co nás čeká?
Další termín setkání – 30.9.2020

2. Podařilo se:
 Obhájen titul 4.6.2020
 Fotografická soutěž – Ekotéma
 Ekoklubovna – zprovozněna














Do 10.9. – hlasování pro ekoškolu – Ekoškola byla vybrána jako jedna z 5
firem/programů v ČR, které nejvíce naplňují a vedou
ostatní k cílům udržitelného rozvoje 2030 (SDGs)
v karanténě: počítání ekologické stopy, vážení odpadků, koláž uhlíková stopa,
omalovánky pro 1.st. EKO, Den Země (22.4.)-úklid ve svém okolí
přednášky Petr Coubal – ochrana tropických pralesů na Sumatře (podpora
Tygřího komanda, nákup 1 fotopasti)
zkrášleny společné prostory
dokončena rekonstrukce 2. stupně – nové učebny
7. 11. ke Dni Ekoškol (25 let) natočeno video – výzva světu
zúčastnili jsme se 3 setkání ekoškol v KK
adventní výtvarné dílny 4.12.2019
stěhování knihovny
ptačí hodinka – 10.-12.1.2020
 byly zrušeny všechny školy v přírodě

3. – 4. Úkoly z poslední schůzky:
 Kontrola ekokodexů – zejména 1.stupeň (rekonstrukce)
 kampaň Obyčejné hrdinství – přesunuta z dubna na říjen 2020. Chceme se
zúčastnit?
 turnaj ve vybíjené II
 oslavy 50 let vzniku a zároveň 350 let od úmrtí (15.11.1670 v Amsterdamu –
akce přeložena na 13.11.2020
 získat zástupce do parlamentu ze všech tříd

5. Co nás čeká?
 25. 11. 2020 – 6 přednášek s Petrem Coubalem v jednotlivých třídách 45 minut
50 Kč téma „Oko Země“ – ochrana zvířat
 Setkání Ekoškol Karlovarského kraje u nás
 Obnova arboreta (sbírka živých dřevin = botanická zahrada – u hřiště) – vyplet,
popisky
 Obnova bylinkové zahrádky a péče o květinový záhonek u jídelny – bude nutno
navést novou zeminu
 Popisky k většině rostlin v areálu ZŠ
 Rekonstrukce šaten?
 Sběr kaštanů
 Pokračovat v nastartovaném – aktualizace nástěnek, webu, kroniky

