Deník jedné Ekoškolky

aneb 4 + 7 = 1
(4 témata v 7 krocích a je tu 1 Ekoškolka)
Průvodce pro práci s tématy programu Ekoškola

www.fondnno.cz

www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Rozhodli jsme se nechat vás zalistovat naším
deníkem a sdílet své zážitky, zkušenosti,
radosti i nesnáze.

Proč?
Třeba vám nahlédnutí do našich zápisků pomůže přímo v praxi, na dobrodružné cestě
za všemi 7 kroky a 4 tématy Ekoškoly.
A hlavně, aby to vás i děti celou dobu bavilo. U nás to byla velká legrace,
i když se věci někdy nedařily. Uvidíte sami. Stačí otočit na další stránky.

Co?
Mezinárodní program Ekoškola nabízí víc než jen
zajímavé aktivity do výuky.
Pomocí 7 kroků mění celou školu. Ekologické změny
plánují a realizují především děti, nejen dospělí.
Učitel přebírá roli průvodce.
Děti získávají zodpovědnost a spoluúčast
na rozhodování, rozvíjí nejen své znalosti,
ale i ohromné množství dovedností.
Díky programu Ekoškola se tak nejen ekologizuje
provoz školy, ale mění se i sami její „obyvatelé“
a návštěvníci.
Ekoškola v MŠ zároveň klade důraz
na rozvoj vztahu k přírodě a environmentální senzitivitu.

Kdo?
TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. je nevládní nezisková organizace, která již přes
36 let působí v oblasti EV. Začínali jsme pasením 3 koz, 17 ovcí a praktickou ochranou
jednoho malého kousku přírody.
Dnes vzděláváme přes 94 000 dětí a učíme je, jak mohou o naše životní prostředí
pečovat samy.

Velké změny začínají od nejmenších.
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Sedm kroků v Ekoškolce
Ekotým
Tým dětí a dospělých, kteří společně realizují program
Ekoškola.

Plán činností
Stanovení cílu a následných úkolů, které vedou ke zlepšení
naší školky.

Sledování a vyhodnocování
Zpětná vazba pro Ekotým, jak se nám daří naplňovat úkoly
a cíle v Plánu činností.

Ekokodex
Soubor společně stanovených hodnot a pravidel, které jsme
se společně rozhodli dodržovat.

Environmentální výchova ve výuce
Seznámení s tématy Ekoškoly, zjištování informací
a souvislostí k těmto tématům.

Analýza
Zjištování současného stavu školy – silných a slabých stránek –
ve vybraných tématech (Odpady, Voda, Jídlo, Prostředí školy).

Informování a spolupráce
Všichni vědí co se ve školce děje a mají možnost
se do programu zapojit.

* Naše školka je imaginární. V jejím deníku se sešly zážitky, tipy a nápady z mnoha zkušených Ekoškolek, aby pomohly ve snadné
realizaci programu Ekoškola.

ŠKOLNÍ ROK 2014/15
PLÁNOVÁNÍ VÝUKY
5. krok EV VE VÝUCE
Práci s dvěma tématy Ekoškoly (odpady a voda) jsme si v naší MŠ rozvrhli do celého školního roku. Snažili jsme se,
aby třídy každý týden zažily větší či menší díl zkoumání, hraní, plánování či vyhodnocování. Udržovala se tak lépe
návaznost a děti ekoškolí téma stále bavilo.

Tip:

Doporučujeme zahrnout návaznost programu Ekoškoly i do školkového ŠVP. Témata i styly práce navazují na RVP PV.

EV JE U NÁS VE VÝUCE CELÝ ROK
5. krok EV VE VÝUCE
Promýšleli jsme, kdo z učitelů a v čem se bude
dále vzdělávat. Jaké akce budeme pořádat a kam
pojedeme na výlety. V čem se potřebujeme
aktuálně „posunout“ (jaké semináře, exkurze,
akce nám mohou pomoci).
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JDEME DO TOHO
1. krok EKOTÝM
Nejprve jsme si v učitelském týmu i s vedením školky znovu ujasnili, proč chceme dělat program Ekoškola. Kdo bude mít
co na starost, a jak časově náročné to asi bude.
Potom jsme si v učitelském sboru naplánovali, koho dalšího a jak nalákat do našeho Ekotýmu.
V plánu bylo získat členy s různými pohledy, zkušenostmi a názory.
Náš seznam Koho chceme získat do Ekotýmu najdete v PŘÍLOZE č. 1.
(veškeré přílohy, na které odkazujeme v tomto deníku, naleznete na webu www.eko-skolky.cz)

„LOV“
1. krok EKOTÝM
Při lovu nových členů jsme vždy představili, o co v programu Ekoškola jde, jaké má jednotlivé kroky a co chceme s dětmi
dokázat. Byla to docela zábava, většina oslovených „dospěláků“ reagovala velmi pozitivně. Z každé třídy jsme vybrali
několik dětí (děti rodičů, kteří souhlasili, že budou v Ekotýmu i děti, které tam rodiče neměly).

Tip: Na první schůzku Ekotýmu jsme společně s dětmi připravili představení Ekoškoly formou plakátu. Díky tomu jsme
ve třídách znovu diskutovali o tom, co a proč budeme v Ekoškole dělat.

ŘÍJEN 2014
PŘÍPRAVY NA SCHŮZKU „VELKÉHO EKOTÝMU“
1. krok EKOTÝM
Každá třída si připravila na schůzku Ekotýmu jednu část (představení Ekoškoly, témat, kroků, školky atd.) Pomáhali jsme
si plakáty, ukázkami výrobků, dělali komentované prohlídky apod.). Schůzky velkého Ekotýmu (dospělí i děti) jsme
naplánovali na úvod školního roku, na listopad a na jaro (chce to alespoň 3× za školní rok). Dětské Ekotýmy se ve třídách
scházely častěji (každý měsíc). S dětmi jsme také sestavili pravidla pro schůzky třídních Ekotýmů.
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NAŠE NÁSTĚNKA
6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Naši ekoškolí nástěnku jsme umístili tak, aby ji mohli potkávat děti, učitelé, rodiče i ostatní zaměstnanci školy.
Používáme fotky, obrázky dětí a krátké popisy, aby byl její obsah co nejvíce srozumitelný i pro děti. Na nástěnce
necháváme prostor pro logo koordinátora programu – TEREZU.

„VELKÁ SCHŮZKA“
1. krok EKOTÝM
Po přivítání a vzájemném seznámení jsme si znovu připomněli, čeho chceme s Ekoškolou v naší školce dosáhnout
a jak budeme pomocí 7 kroků postupovat. Pak děti představily jednotlivá témata pomocí plakátů.
Společně jsme vybrali dvě témata, kterým se chceme první rok ve školce věnovat, a rozhodli jsme, že nejsnazší
pro nás bude začít s odpady, ve druhém pololetí pak otevřeme téma voda. Z každé schůzky jsme vytvořili zápis,
který jsme vyvěsili na nástěnku i web školky.

Tip:

Všechny dospělé členy Ekotýmu jsme každý měsíc (vždy po schůzce dětí) informovali o tom, co se děje,
co je nového. Stačí kratičký e-mail s pár fotkami. U nás vždy vzbuzuje nadšené reakce.

OTVÍRÁME PRVNÍ TÉMA – DEN ODPADŮ
5. krok EV VE VÝUCE
Na úvod jsme si ve školce udělali Den odpadů. Děti se seznámily s tím, co to vlastně odpad je, jaké odpady se dají
a jaké nedají třídit, kde odpad většinou končí. Lépe se tak připravily na samotnou Analýzu a další kroky.

ODTAJNĚNÝ EKOKODEX
7. krok EKOKODEX
Tvorba Ekokodexu je sedmým krokem, ale my jsme se mu v naší školce věnovali již v úvodu školního roku. Díky tomu
jsme ho mohli postupně vylepšovat, diskutovat jednotlivé body, něco vypouštět, něco doplňovat. První pracovní verzi
Ekokodexu připravil Ekotým na svém setkání.
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MALOVANÝ EKOKODEX
7. krok EKOKODEX
Se všemi dětmi ve třídách a také s dalšími zaměstnanci školy na poradách jsme pak první návrh Ekokodexu probírali, doplňovali
a hlavně vymýšleli výtvarné zpracování. Každá třída nakonec získala svou pracovní verzi, kterou mohla průběžně měnit.
Naplánovali jsme, že na konci pololetí vytvoříme ze všech třídních Ekokodexů jeden společný pro celou školku.

DĚTI = DETEKTIVOVÉ
2. krok ANALÝZA
Na úplný začátek jsme si s dětmi znovu zopakovali,
co a proč vlastně v programu Ekoškola děláme.
Představili jsme si téma, které teď chceme řešit,
v našem případě odpady. Jako první krok samotné
Analýzy jsme s dětmi i v Ekotýmu plánovali,
co vše by bylo vhodné prozkoumat. Při pátrání
jsme využili Otázky pro Analýzu, které jsme
si stáhli na www.eko-skolky.cz. Děti tyto otázky
a další nápady hned zapisovaly či malovaly
na plakát.
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HURÁ NA PRŮZKUM
2. krok ANALÝZA
Samotná Analýza probíhala u nás ve školce v několika vlnách. Něco dělali členové Ekotýmu, něco učitelé nebo děti
a zaúkolovali jsme i provozní zaměstnance (např. průzkum popelnic) či vedení školy (např. co rozhoduje při nákupu
výtvarného materiálu). Důležité a přínosné bylo zapojit co nejvíce dětí ze všech tříd (ne pouze Ekotým).

SCHŮZKA EKOTÝMU
6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Domlouvali jsme, jak budeme v průběhu roku informovat o našich aktivitách. Shodli jsme se, že na nástěnky, web
i do článků budeme používat fotky z akcí. To je pak vždy vysoká „čtenost“. Každý se chce vidět, jak mu to slušelo .
Dále se nám osvědčily: OSVĚTOVÉ PLAKÁTKY (malé letáky pro rodiče, sourozence a kamarády, je na nich, co jsme
zjistili o odpadech, a co jde snadno dělat doma, ve škole nebo v práci). VÝSTAVA VÝROBKŮ (co jsme vytvořili
z odpadu + co recyklovaného používáme v naší školce a vy můžete používat také).
FOTODVOJICE (hledej na fotkách či obrázcích co se u nás ve školce změnilo).
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LISTOPAD 2014
VÍME, CO DĚLÁME
6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Každý jednotlivý výsledek Analýzy jsme zapsali a vyvěsili na nástěnku i web a e-mailem poslali Ekotýmu.
Průběžné mapování a vyhodnocování pomáhalo udržet motivaci všech tříd.

Tip: Zapisování výsledků děti ohromně baví. Je výhodné na začátku zapsat každý úkol nebo otázku a doplnit
obrázkem. Po průzkumu či analýze zapsat a zakreslit, co jsme zjistili, případně přidat hodnocení co funguje
a co ne /. Děti nadšeně překreslovaly na plakáty téměř vše, na co jsme přišli.

VOLÁME DO SVĚTA
6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Na stránkách naší školky máme část
věnovanou Ekoškole.
Tak jednou za měsíc až dva dáváme
vědět co se děje. Někteří rodiče oceňují
i naše FB stránky.

ANALÝZA VE TŘÍDÁCH
2. krok ANALÝZA
Každý týden jsme věnovali cca jeden den tématu odpadů. Např. dnes jsme dopoledne procvičovali grafomotoriku
s pracovními listy Cesta odpadu do popelnice. Pracovní list najdete v PŘÍLOZE č. 8. Odpoledne jsme pak ve výtvarném
koutku zdobili koše. Kromě otázek z pracovních listů nás napadalo mnoho dalších. Jaké otázky to byly, a jak jsme na ně
hledali odpovědi, se můžete podívat v ukázce.
Naše otázky k Odpadům najdete v PŘÍLOZE č. 2.
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OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI
5. krok EV VE VÝUCE
Analýza se nám pomalu blížila ke svému závěru, na většinu otázek jsme již našli odpovědi, a tak jsme se rozhodli věnovat
pár dní opakování všeho, co jsme se do této doby dozvěděli a naučili. Děti si tak ukotvily své znalosti
a zároveň jsme se připravili na celkové hodnocení našeho průzkumu.

HODNOTÍME NÁŠ PRŮZKUM
2. krok ANALÝZA
Na úplný závěr jsme s dětmi vytvořili celkový plakát jako výstup Analýzy. Děti opět nadšeně malovaly obrázky
k popiskům. Byly hrdé na to, co dokázaly. S výsledky Analýzy jsme seznámili celou školku, Ekotým, zřizovatele i rodiče.
Plakát jsme vyvěsili na nástěnce.

Tip: My jsme na plakátu rozdělili téma Odpady v naší školce na silné a slabé stránky – co nám ve školce jde a co můžeme
zlepšit. Tento plakát pak šel velmi snadno „překlopit“ do Plánu činností.
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DRUHÁ SCHŮZKA „VELKÉHO EKOTÝMU“
1. krok EKOTÝM
Jako slavnostní ukončení Analýzy, jsme si ve třídách udělali malou oslavu, že jsme zvládli
průzkum celé školky. Také druhé setkání širšího Ekotýmu bylo motivováno oslavou. Atmosféra
byla velmi radostná a všichni se při ukusování koláčků těšili na další společnou práci.
Ekotým mohl připravit další krok – Plán činností.

SHRNUTÍ – ŘÍJEN – LISTOPAD

– ANALÝZA TÉMATU ODPADY v naší MŠ
Výsledkem Analýzy bylo zjištění silných a slabých stránek, které jsme pak jednoduše překlopili do našeho Plánu činností.
Dá se to nakreslit třeba takto:

ANALÝZA
(PRŮZKUM)
TÉMATU ODPADY

NAŠE SILNÉ
STRÁNKY

PLÁN JAK UDRŽET
/ ZDOKONALIT

SLABÉ / CO LZE
U NÁS ZLEPŠIT

PLÁN JAK A CO VE
ŠKOLCE ZMĚNIT

PROSINEC 2014
ODPADY SE PŘIPRAVUJÍ NA ZMĚNU
3. krok PLÁN ČINNOSTÍ
Než jsme se vrhli na plánování, udělali jsme si malý úvod – prošli jsme školku a ukazovali si příklady opatření k tématu
odpadů – co vše můžeme dokázat (recyklovaný papír, malá versus velká balení, označení košů, co je to kompost atd.).
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HURÁ NA PLÁNOVÁNÍ
3. krok PLÁN ČINNOSTÍ
Seznámili jsme děti s pojmem plánování a hledali jsme příklady z jejich života (kdy na něco šetří, plánují výlet, atd.).
Pracovali jsme postupně v různých skupinách (něco dělali děti ve třídách, něco plánoval Ekotým). Postupovali jsme
po jednotlivých oblastech řešeného tématu (třídění odpadu, recyklace…).

Tip:

Hlavní cíle u nás ve školce vybíral zejména „velký“ Ekotým a děti ve třídách se podílely na vymýšlení a ztvárnění
jednotlivých kroků/úkolů, které k těm cílům vedly.

NÁŠ PRVNÍ ČLÁNEK V NOVINÁCH
6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Děti si poprvé vyzkoušely práci novinářů. Ta je baví. Osvědčilo se nám zapojení rodičů a dětí do psaní článků. Rozdělili jsme
si to tak, že každé dva měsíce píše článek jedna třída. S dětmi dáme dohromady nápady, co by v článku mohlo být, a to pak
předáme jednomu z rodičů, který má v Ekotýmu na starosti informování. Ten článek dotáhne do finální podoby.
Pravidelně píšeme o všem, co se děje v rámci Ekoškoly, nejen na web školky, ale i do místních (někdy též regionálních) novin.

Tip: Do novinového článku jsme připojili informaci, že mezinárodní program Ekoškola v ČR koordinuje TEREZA,
vzdělávací centrum, z. ú., a odkaz na její webové stránky www.ekoskola.cz

MÁME PLÁN
3. krok PLÁN ČINNOSTÍ
Nakonec nám vzniklo několik plakátů plných plánů.
Ekotým předem domluvil jejich jednotnou strukturu pro všechny skupiny/třídy.

Tip: Všechny plakáty byly vyvěšeny na nástěnce
Ekoškoly a Ekotým dal přepis i na web. Všichni měli čas a prostor
si vše prohlédnout, případně to komentovat a doplňovat. Když
byly plakáty hotové, porovnali jsme s dětmi, kdo má kolik
úkolů, aby se nestalo, že vše bude ležet na jednom, dvou lidech
či jedné třídě. Do co nejvíce úkolů/kroků jsme se snažili zapojit
přímo děti a předat jim přiměřený díl zodpovědnosti.
Tip: Pro všechny pověřené nějakým úkolem jsme vyrobili
tzv. „připomínku“ – dospělí dostali od dětí vytištěnou tabulku
s vyznačeným úkolem, děti nebo třídy pak namalovaný obrázek.
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Kousek z našeho Plánu činností
ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: Ve školce nevyužíváme recyklovaný papír.

CÍL: Ve školce používáme pouze recyklovaný papír.

ÚKOLY:

KDY (termín
splnění)

KDO
zodpovídá

Úkol 1: Zjistit jaký
papír můžeme použít
v naší tiskárně

prosinec
2014

maminka
Petra K.

Úkol 2: Přesvědčit
paní ředitelku,
že je možné tisknout
na recyklovaný papír

leden 2015

děti
z Rybiček
a p. učitelky

Úkol 3: Objednání
recyklovaného
papíru

leden 2015

…..
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KOLIK

HODNOCENÍ

(bude to
něco stát)

(kdy se dařilo
plnit, kdy ne)

0,-

20/12

0,-

10/1

Navíc 20,-na
balík

30/1

(Anička, Honzík,
Adámek, Eliška a Sára)

p.
hospodářka

PROČ
se
ne/daří…

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: Nevyužíváme dostatečně „šmíráky“, spíš nové papíry.

CÍL: Zároveň chceme snížit spotřebu nového papíru díky „šmírákům“
(vůči začátku roku o polovinu).

Úkol 4:
Používat šmíráky
ve třídě na běžné
kreslení

Úkol 5:
Získat zásobu
šmíráků od rodičů

Od prosince
každý měsíc

Děti
– kontrola
služba
v každé třídě

Od prosince

Děti (služby)
– žádají
a informují
rodiče

0,-

L15/12
6/1

Některým
dětem /
učitelům
se musí
používán
šmíráků
připomínat.
– vytvořili
jsme cedulky!

20/12
0,-

5/1
J10/1

……

HURÁ DO PRÁCE ANEB PLNÍME ÚKOLY
3. krok PLÁN ČINNOSTÍ
Tímto dnem jsme odstartovali cestu k našim cílům.
Povídali jsme si s dětmi, proč je dobré používat šmíráky (z jedné strany popsaný/pokreslený papír), a našli jsme si společně
místo, kam je budeme dávat. Vymysleli jsme scénku na besídku, která bude rodiče vyzývat k nošení šmíráků do školy.
Postupně jsme s dětmi realizovali všechny naplánované úkoly.
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ODPADOVÁ BESÍDKA
6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Téma vánočního setkání s rodiči jsme propojili s odpady a Ekoškolou. Připravili jsme s dětmi ukázky naší činnosti a získaných
znalostí a také hry pro rodiče. Děti tak měly příležitost vyzkoušet si předání svých nových zkušeností někomu dalšímu.
V rámci programu besídky děti poprosily rodiče, aby do školky přinesli šmíráky, které využijí na své čmárání. Byl to začátek
naší práce na úkolech z Plánu činností.
Jak jsme si vše rozplánovali do jednoho školního roku, najdete v PŘÍLOZE č. 4

LEDEN 2015
JEDEN ÚKOL SPLNĚN
3. krok PLÁN ČINNOSTÍ
Během prvního lednového týdne se nám podařilo splnit úkol číslo 5 (získáváme šmíráky od rodičů). Přinesli nám jich tolik,
že když jsme je složili do rohu herny, hromada sahala až k oknu.
Pokračovali jsme na našem dalším cíli nahradit obyčejný papír
recyklovaným. Petrova maminka zjistila, jaký papír je vhodný
pro naši tiskárnu. S jejími argumenty jsme se s dětmi z Rybiček
vydali za paní ředitelkou, abychom ji přesvědčili. Vypadá to
nadějně.

UČÍME SE HODNOTIT
4. krok SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
Ze začátku jsme se s dětmi museli učit, jak se ohlížet
a vyhodnocovat svou práci. Pomohly nám plakáty s plány, kde
byl volný prostor pro hodnocení „smajlíky“. U každého bodu
jsme značili, zda byl nebo nebyl splněn. U těch úkolů, které
se splnit nepodařilo, jsme s dětmi diskutovali proč.
Dnes jsme usměváčka nalepili k úkolu číslo 4 a 5 (používáme
šmíráky ve třídě a získáváme šmíráky od rodičů).
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NÁŠ SPOLEČNÝ EKOKODEX
7. krok EKOKODEX
Třídní Ekotýmy vytvořily jeden společný Ekokodex. Vymýšleli jsme jak ho nejlépe ztvárnit. Nakonec vznikl velký, barevný
plakát, který nakonec neobsahoval žádný text. Vše bylo vyjádřeno názornými obrázky od dětí.
Ekokodex visí na nástěnce, máme ho ve třídách i na webu školky. O tvorbě Ekokodexu jsme napsali článek, najdete
v PŘÍLOZE č. 9. Snažili jsme se ukázat, co děti dokážou vymyslet, a jak lze Ekokodex výtvarně ztvárnit, aby byl srozumitelný
nejen dospělým, ale hlavně dětem.

ÚNOR 2015
UZAVÍRÁNÍ ODPADOVÉHO PLÁNU
4. krok SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
V deníku máme popsanou jen malou část úkolů, které jsme za prosinec a leden udělali. Plnili jsme však všechny
naplánované úkoly. Některé byly hotové hned, jiné trvaly déle a museli jsme se k nim opakovaně vracet. Naštěstí jsme si
toho naložili přiměřeně, a tak se podařilo realizovat téměř vše.

6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Výsledky naší práce jsme tradičně vyvěsili na ekoškolí nástěnce, ukázali rodičům a předali „velkému Ekotýmu“.
Co jsme všechno udělali k tématu Odpady, najdete v PŘÍLOZE č. 5

Tip:

Výsledky naší práce, jsme také uveřejnili na webu školky a napsali článek do místního časopisu – stačilo pár fotek,
obrázků dětí a kratičký popis.

ZÁVĚR JE ZÁROVEŇ NOVÝM ZAČÁTKEM
Tak to byla část našeho deníku s (ne)obyčejným příběhem, který jsme zažívali díky Ekoškole.
Ve druhém pololetí jsme se vrhli na téma VODA. Naše práce byla v něčem podobná, mnohé šlo po zkušenostech
z podzimu o poznání rychleji.
Naše otázky k Odpadům najdete v PŘÍLOZE č. 6

I vy můžete být spolutvůrci podobných deníků. Pošlete nám své zážitky, tipy, nápady a zkušenosti. Bude to pro nás
i ostatní školky velké obohacení. Vaše příspěvky uveřejníme na stránkách ww.eko-skolky.cz.
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Díky za to, že děláte něco víc… nadšení dětí
a rozvoj celé školky za to rozhodně stojí!
www.eko-skolky.cz
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