
6. PORADA V PROGRAMU EKOŠKOLA 
 

Datum schůzky: 12.ledna 2017 

Plán schůzky: 

a) přivítání se a zopakování programu Ekoškola 

b) představení vedoucí školní jídelny v Drahotuších 

c) debata s vedoucí jídelny – spotřební koš, skladba jídelníčku,  

     zásobování lokálními dodavateli, odpady z jídelny, 

d) úkoly pro děti 

e) přednáška paní Christelové na téma Škodlivost cukrů  

    v nadměrné míře                                                                                                                                                                                     

e) kontrola úkolů z minulé schůze 

f) kontrola úkolů z tématu Prostředí 

 

Přítomni všichni členové Ekotýmu – dospělí i děti.                                                               

 

Ad a) Koordinátorka Ekotýmu se s námi přivítala a společně jsme 

si zopakovali program Ekoškoly a metodiku sedmi kroků. 

Jednotliví členové zopakovali své funkce v Ekotýmu. 

 

Ad b,c) Představení vedoucí školní jídelny v Drahotuších Martiny 

Martínkové s ostatními členy Ekotýmu. Děti měly pro vedoucí 

jídelny připravené otázky, týkající se školního 

stravování...např.:Pproč nemůžeme mít k obědu hamburger?“ 

„Odkud jsou jablíčka z jídelny?“ Vedoucí jídelny nám představila 

spotřební koš, pro tělo prospěšné a nevhodné potraviny, skladbu 

jídelního lístku pro děti, jak se jídelna zásobuje (využívání 

lokálních dodavatelů např. Pan Kozák z Lučič - dodáva jablka) 

 odpad z jídelny... 

 

Ad d)  Děti dostaly za úkol namalovat 2 postavy. 

Jedna postava  jedla zdravé potraviny,druhá postava jedla 

nezdravé potraviny. Děti na zemi obkreslily postavy a z časopisů 

vystřihly obrázky, které lepily na dané postavy. 

Další úkol byl pracovní list, kde měly děti červeně zakroužkovat 



tělu neprospěšné potraviny a vybarvit zdravé potraviny. 

 

Pracovní list s talířem, kde měly děti a rodiče za úkol namalovat 

zdravý oběd. 

 

Ad e) Kontrola plánu činností vycházející z analýzy JIDLO 

1 Děti na tomto tématu pracují společně s učitelkou ve výuce 

2 -//- 

3, 4, 5 Exkurze uskutečněna 

6 Splněno 

7 Splněno – i Berušky už si občas chystají svačinku 

8 Stále nevyřešeno – ranní a odpolední svačinky učitele nejí 

společně s dětmi 

9 Splněno 

10 Děti toto téma zpracovávají, protože na něj stále neumí 

odpovědět 

11Splněno 

12Nesplněno 

13Splněno 

14 Paní Christelová i paní Kačíková své úkoly splnily 

 

Ad f) Kontrola splněných úkolů v tématu Prostředí 

- nátisk loga na reflexní vesty – nesplněno (pí ředitelka) 

- nástěnné herní prvky do šatny jsme se  se nakonec rozhodly 

nepořídit a místo toho jsme získané peníze od sponzorů 

přidali k penězům od „Ježíška“ (rodičů) na nákup ionizačních 

čističek do každé třídy. 

- plachta ušita, je ale stále nevyhovující a do pískoviště prší 

- pítko nepořízeno…kde získáme 7000Kč? Debata… 

- splněno – Vypadá to, že se pro přibývajícívandalismu 

opravdu školní zahrada uzavře veřejnosti 

 

 

Zápis provedla: Michaela Němcová 
           


