
PLÁN AKTIVIT EKOTÝMU A ŠKOLY 2017-2018 

Cíl: Přiblížit dětem přírodní a společenské zajímavosti prostřednictvím seminářů, projektových dnů, oslav  

Termín Název akce Třída 
září  Podzimní práce na školní zahradě (rytí...) 2. stupeň 

podzim, jaro Semináře dobré praxe  Ekotým – vybraní členové 

říjen „Přírodovědný klokan“ - soutěž 8. – 9.  

říjen Den stromů –  sázíme jírovec a jedli 
 (škol. zahrada) 

1. + 9. tř., 2. + 8. tř. 

říjen (20.10.) Den stromu – učíme se v arboretu  
podle počasí – možné přesunout na jaro 

1. – 9. tř. 

říjen Konference EVVO Sluňákov koordinátorka K. Gažová 

říjen, duben Sběr starého papíru 1. – 9. tř. 

listopad Tonda Obal - beseda 1. – 5. tř. 

listopad (7. 11.) Mezinárodní den Ekoškol – relace ve školním 
rozhlase 
Přepadovka Ekotýmu – „starší pro mladší“ 

1. – 9. tř. 

listopad  Dýňové slavnosti Ekotým – vybraní členové 

listopad, březen Soutěž „Naší přírodou“ 6. – 9. vybraní žáci 

leden Dotazník – projekt Emise 6. – 9. vybraní žáci 

leden Exkurze Veolia Přerov – projekt Emise Ekotým 

únor Emise -hlídka – kontrola spalování v obci Ekotým 

březen Turistická vycházka - Troubecký les 2. stupeň - dívky 

březen Návštěva zemědělského družstva Troubky 1. stupeň 

duben - květen Žákovská Ekologická konference – ZŠ Trávník 
(Přerov) 

Ekotým – vybraní členové 

duben - květen Biologická olympiáda 2. stupeň – vybraní žáci 

duben Jarní práce na školní zahradě – výsadba 
bylinkové spirály a zeleninového záhonu, 
pletí, dotvoření trvalkového záhonu, obnova 
hmyzího hotelu 

1. – 9. 

duben (22. 4.) Den Země (pozvaná Ekoškola ZŠ Trávník) – 
turisticko-branný závod, vybudování  úkrytu 
pro ježky a jiné drobné živočichy, 
kompostárna, zemědělské družstvo, 
ekologické aktivity; dokončení „suché zídky“, 
obnova - pocitový chodník, hřbitov odpadků 

1. – 9. 

květen - červen Škola v přírodě  (Lipka Brno) Domašov 1. stupeň 

červen Výlet Ekotýmu ………. Ekotým 

září - červen Ekologický seminář 2. stupeň 

září - červen Biologická stanice Přerov 2. stupeň – vybrané třídy 

září - červen Recyklohraní 1. – 9. 

září - červen Ekoškola ve výuce – pracovní listy 1. – 9. 

září - červen Turistické výpravy dobrovolníci 

září - červen Ekologický kroužek v družině  zájemci ze školní družiny 

 


