
Dovolte mi, abych se představil, jsem Garby a vznikl jsem z 

odpadků. Jsem z jedné ekoškoly a u vás bych rád založil .  

 

 

 

 

 

Připojíte se ke mě? 
 

 

 

 

Zkus si odpovědět na následující otázky. Pokud si odpovíš ano, tak se ke mně přidej.  

 Máš rád přírodu? 

 Chceš spolupracovat se staršími  (nebo mladšími) spolužáky? 

 Něco se ti ve škole nelíbí a chtěl bys to změnit? 

 Chtěl by ses podílet na tom, jak tvoje škola vypadá? 

 

Staň se členem.   

 

Do ekotýmu potřebujeme manažery, kteří budou zajišťovat chod ekoškoly, úředníky a 

fotografy, kteří budou pořizovat záznamy ze schůzek a naší činnosti, rádce, kteří budou 

informovat ostatní spolužáky, rodiče i učitele a psát články do novin nebo na internet, 

baviče, kteří budou vymýšlet zábavu pro zpestření našich schůzek, zahradníky, kteří se 

budou starat o květinovou výzdobu naší školy, třídiče, kteří budou dohlížet na třídění 

odpadu ve škole nebo skrblíky, kteří budou dbát na šetření energiemi ve škole.  

 

Členové                          se budou scházet jednou za 14 dní (podle chuti i častěji). 

 

 

Kde?  učebna přírodopisu na hlavní budově školy 

Kdy?  podle domluvy (po vyučování nebo ráno v 7.00) 

S kým? p.uč. Šindelářová a p.uč. Kachlíková a Garby 

 

  

Naším úkolem bude vypátrat, jak na tom naše škola je v oblasti třídění odpadů, šetření 

energiemi, využití vody, okolní dopravy a využití dopravních prostředků a jaké je prostředí v 

naší škole. Zjistíme, co je správně a kde nás "tlačí bota". Zkusíme navrhnout nápady na 

změnu a uděláme všechno pro zlepšení. Samozřejmě se budeme také bavit, nejen pracovat. 

Zahrajeme si hry, budeme pracovat na počítači a pojedeme i na výlet. Aby nás ostatní 

spolužáci poznali, necháme si vyrobit trička. Máte další nápady? Podívejte se na 

http://www.ekoskola.cz/, ať víte do čeho jdete. Budu moc rád, když se ke mě přidáte. Byl 

bych rád, kdybyste přišli dva z každé třídy od třetích do osmých tříd. Bude - li vás víc, 

nevadí.  

Těší se na Vás Garby a p.uč. Šindelářová. 


