
Zápis z online setkání Ekotýmu 19. 11. 2020 

 

Téma: Co může Ekotým dělat v současné koronavirové situaci? 

 

1. Rozpracované projekty:  

Staň se strážcem pralesa – soutěž končí až 31. 12. 2020, mobilní telefony 

budeme odesílat do Zoo Praha v týdnu od 21. 12. Můžeme tedy ještě 

nějaké získat. 
(Pokud se nám telefonů sejde málo, nemusí to být špatná zpráva. Může to znamenat, že lidé 

používají telefony dlouho a pak je darují dále, jako je to i u nás doma.) 

 

 

2. Kampaň obyčejného hrdinství – vyplněné formuláře musím odeslat ve středu 25. 

11. pokud je máte doma, pošlete je co nejdřív. 

 

Co teď? Ve škole se stále setkávat nemůžeme, to však neznamená, že vše vzdáme. Každý 

může začít sám u sebe, a až to bude možné, zapojíme i ostatní. 

1. Zkus si zahrát Hru o Zemi! Spočítej si svou ekologickou stopu a zjisti, kolik planet Země by bylo 

potřeba, kdyby všichni lidé žili jako my. https://www.hra-o-zemi.cz/ (Nápad Aničky Koubové) 

2. Vyzkoušej si, jestli máš na míň! Do kampaně Greenpeace se dostaneš až po přihlášení. Můžeš 

plnit rozmanité úkoly a získávat zajímavé informace. https://www.masnamin.cz/ 

3. Podívej se na stránky, kde najdeš inspiraci a nápady, co by mohl Ekotým dále dělat. 

https://ekoskola.cz/cz/inspirace 

Odpady: 

Naše téma je nyní odpady. Pokud Tě baví tvořit, podívej se na stránky níže a zkus něco vyrobit. Fotku 

výrobku mi pak zašli – dáme ji na stránky Ekotýmu. Nezapomeň, že kvůli výrobku nemůžeme kupovat 

plastové lahve, to bychom přírodě nepomohli. Použij jen plastové lahve, které již předtím někdo 

zakoupil. Ve škole se vždy nějaké plastové lahve najdou, můžeme Tvůj nápad využít, až budeme ve 

škole zpátky. 

https://happymag.cz/diy/17-uzitecnych-napadu-jak-znovu-zuzitkovat-plastove-lahve/ 

https://creativelife.cz/diy-navod-jak-vyuzit-stare-plastove-lahve/ 
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Hra Ekotýmu: Součástí Kampaně obyčejného hrdinství byl i úkol strávit nejméně 

hodinu denně venku. Ve škole nebude povolen tělocvik a mnohé třídy budou chodit místo 

toho na procházku. Ekotým by mohl pro spolužáky připravit hru podobnou Geocaching, aby 

jim pobyt venku zpříjemnil. Schovala jsem na Fabiánově naučné stezce jednu schránku 

s otázkami a druhou s odpověďmi! Zkus je podle mapky a fotografií najít a napiš mi o tom 

zprávu.   Na příští schůzce se domluvíme, zda a jak tento nápad zpracovat. 

 

Kudy? Z Tyršovy ulice se vydej dále po Burešově cestě, sleduj Fabiánovu naučnou stezku. 

Schránku s otázkami najdeš přibližně 100 metrů po odbočení. Zprávu s odpověďmi najdeš 

zhruba po 400 metrech od první schránky, nachází se za vyhlídkou, ale ještě před přístřeškem. 

Pozor, poloha na mapě není úplně přesná, hledej výrazné pařezy!   

 

1. Schránka s otázkami: https://mapy.cz/s/perevogovu 

 
2. Schránka s odpověďmi: https://mapy.cz/s/fohofusevo 

https://mapy.cz/s/perevogovu
https://mapy.cz/s/fohofusevo


 
 

Můžeš zkusit najít schránky s celou rodinou. Schránky pak uschovej přesně tak, jak jsi 

je našel! 

 

 

Fotografická soutěž: Ekotým by mohl uspořádat fotografickou 

soutěž s přírodní tematikou, např. Krajina kolem nás. Vyfoť na procházce, 

co Tě v krajině zaujalo, a pošli mou adresu matouskova@zsrevnice.cz 

Přemýšlej o tom, jak bychom mohli soutěž uspořádat a vyhlásit.  

Jaký by byl nejlepší název? 

Rozdělíme soutěž do nějakých kategorií? (Napadá mě, že bychom mohli fotit 

nejen to, co se nám líbí, ale i to, co se nám nelíbí, a zamysleli bychom se nad tím, jak 

to změnit. Nebo kromě krajiny a přírody dát ještě třeba kategorii Co dělám rád venku?) 

Jaké budou podmínky soutěže? 
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Posílám pro inspiraci svoje fotografie z procházek: 

 

Západ slunce na Karlštejně: 

 

 
 

Podzimní Šumava: 

 
 

 

 



Těším se na příští online setkání, které proběhne ve čtvrtek 3. 12. 2020 

v 16:00. Pokud v tento čas někdo nemůžete a máte zájem o setkání, 

dejte mi vědět na Teams nebo na mail a můžeme se sejít ten samý den 

ve 14:00. Musíte mi ale dát dopředu vědět! 

 

           Tereza Matoušková 


