
 
 

Téma: Svátek vody 
 

o 22. 3. SVĚTOVÝ DEN VODY 

 Šetřete vodou! 

 Vysvětlete žákům, proč musí  
vodou šetřit. 

 
o Ekologická soutěž pro žáky 2. stupně 6. – 9. tříd ZŠP 

/zajistí p. uč. Hofferová/  

 Vyberte z každé třídy jednoho žáka. 

 Soutěž proběhne ve třídě 5. A. 

 Termín soutěže bude upřesněn po domluvě s vedením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Nadace Partnerství otevřela grantovou výzvu Nestlé pro vodu v krajině. 

 Naše škola odešle projekt na téma: Hospodaření s vodou – využití 
dešťové vody na zalévání. 

 
o Práce ve skleníku a na pozemku. 

 
o Připravujte výrobky na velikonoční výstavku. 

 
o Třídy zapojené v programu Les ve škole – škola v lese si můžou stáhnout 

pracovní listy. (bližší informace a heslo u p. uč. Hofferové) 
 



 

o RECYKLOHRANÍ 
 - nový díl EKO Abecedy 
jako další úkol!  

 Zapojte se do soutěže a 
vypracujte se svými žáky 
scénář. 

 EKO ABECEDU si vyzvedněte  
u p. uč. Hofferové. 

 Záznamové listy pro 1. – 9. třídu najdete na www.recyklohrani.cz  

Zadání úkolu úzce souvisí s aktuálním vydáním speciálního metodického 
materiálu EKO ABECEDA, který tvoří v pořadí již třetí díl stejnojmenného cyklu. 
Tentokrát se věnuje tématu „Vybité baterie do koše nepatří!. Věříme, že pro 
vás bude i tento díl EKO Abecedy zdrojem zajímavých informací a inspirace, jak 
zařadit v současné době tolik aktuální téma, recyklace a zpětného odběru, do 
školní výuky. Téma pro vás zpracovala a materiál vydala společnost ECOBAT, 
s.r.o. 

Vašim úkolem bude „zařadit“ tuto pomůcku do školního vyučování. Odměnou 
za vaše snažení bude kromě získání nových informací v dané problematice i 
zvýhodněné bodové ohodnocení za splnění jednotlivých scénářů. Úkoly jsou 
připraveny pro všechny ročníky základních škol (9 scénářů - jeden pro každý 
ročník!). Mateřské a střední školy si mohou vybrat scénáře, které uznají za 
vhodné pro věkovou kategorii svých žáků/studentů. 

A jak nám výsledky svého snažení zaslat? 

Žádné skenování ani složité zasílání obrázků mailem! Připravili jsme pro Vás na 
webových stránkách elektronické záznamové listy pro odeslání scénářů, které 
naleznete ve speciální sekci EKO Abeceda na hlavní stránce vpravo nebo pod 
tímto odkazem. V případě zájmu můžete samozřejmě zkusit i ostatní scénáře, 
nebo doporučit EKO-Abecedu svým kolegům učitelům. POZOR! Každý scénář lze 
zaslat pouze 1x za daný školní rok. 

Za realizaci scénářů a vyplnění záznamových listů do 8. dubna 2012 získáte 50 
bodů (po skončení úkolu to už bude pouze 35 bodů za scénář). Více informací 
naleznete v sekci Aktuální úkoly. 

 
 

http://www.recyklohrani.cz/
http://www.recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/

