
Jak jsme na tom v naší školce – obrázkové otázky k Analýze 

Analýza je vlastně taková pátrací akce, jak zjistit aktuální stav na vaší škole v daných 
tématech. Otázky k Analýze pomohou zaměřit vaše pátrání na to co je v Ekoškole 
podstatné. 

Otázky v Analýze jsou rozděleny podle témat – Jídlo a svět, Voda, Odpady a Prostředí 
školy. Otázky se týkají základních věcí zjistitelných ve škole nebo v rodinách. Pokud ve 
škole řešíte nějaký konkrétní problém, určitě si přidejte k navrženým otázkám i otázky 
vlastní, které vám pomohou získat odpovědi na to, co vás zajímá.  

Analýza se může stát zajímavou akcí pro celou školu. Vymyslete proto jak si práci 
rozdělit a zapojit co nejvíce lidí ve škole 

Otázky k Analýze mají 2 části - textovou pro dospělé a obrázkovou pro děti. 
V textové části dáváme vysvětlení, na jaké oblasti jsme se v daném tématu zaměřili a 
proč. Součástí je vlastní znění otázek, které u obrázků není a umožňuje tak s textem 
pracovat podle vašich potřeb. 

Naše doporučení: 

 Hrajte si s otázkami. Obrázková část je navržena tak, aby s ní mohly děti 
aktivně pracovat – vybarvovat, zaznamenávat nebo dokreslovat jednotlivá 
zjištění. Pracujte s fotografiemi, vytvářejte koláže pomocí obrázků z časopisů – 
usnadníte si práci při zaznamenávání zjištění, která „si netroufáte“ namalovat. 
Otázky doprovází textová část, ve které najdete základní informace 
k zpracovávaným tématům a nápady jak s tématy pracovat. 

 
 Zjišťujte odpovědi formou prožitku. Pátrejte, pozorujte, zjišťujte a 

zaznamenávejte pozorování s dětmi prostřednictvím obrázků, lepíků, čárek 
nebo dokreslujte. I u otázek s nabídkou 2 možností (A/B) můžete odpověď 
zjistit pátráním, nebo hledáním. Grafické zpracování a prožitek pomůže dětem 
pochopit, co zjišťují a proč. 

 
 Určete silné a slabé stránky. Po zjištění stavu věcí následuje určení, zda je dané 

zjištění pro vás, resp. děti silnou či slabou stránkou. Toto hodnocení graficky 
znázorněte přímo k otázce. 

 
Přejeme hodně úspěchů při vašem pátrání 

 



JÍDLO A SVĚT 

Způsoby produkce, distribuce a spotřeby potravin mají obrovský vliv nejen na naše zdraví, ale i na 
čerpání přírodních zdrojů, potažmo klima planety a biodiverzitu, tedy rozmanitost všech žijících 
organismů. Určují kvalitu života lidí ve všech částech světa. Zodpovědnou volbou potravin můžeme 
ovlivnit nejen sebe, ale i svět kolem nás. Zde představujeme oblasti, na která jsme se při výběru 
otázek zaměřili. 
Lokální a sezónní suroviny. Některé suroviny, které dovážíme zdaleka, jsou mnohdy k dispozici ve 
vyšší kvalitě ve vašem okolí. V takovém případě je zbytečné zatěžovat životní prostředí ujetými 
kilometry navíc. Ovoce a zelenina ze zahraničí se navíc sbírají před dobou své zralosti, a obsahují 
tak méně výživných látek. Aby přežily transport, jsou často chlazeny  
a konzervovány chemickými látkami. I přesto dochází v průběhu převozu ke ztrátám a zbytečnému 
plýtvání výpěstků v dalekých zemích. Nákupem místních a sezónních potravin máme možnost 
rozhodnout, jakým způsobem se budou pěstovat naše potraviny, a podpoříme tím i místní 
zemědělce. 
Nižší spotřeba masa. Rostoucí celosvětová poptávka po mase vede ke zvyšování jeho produkce. 
Velkochovy potřebují obrovské množství krmiva. K jeho pěstování potřebujeme velkou rozlohu 
půdy a také velké množství vody. Krmivo z velké části dovážíme z Latinské Ameriky, kde se pěstuje 
na rozlehlých polích vzniklých po vykácení původních pralesů. Intenzivní chovy dobytka navíc 
uvolňují do atmosféry velké množství metanu, jednoho z nejsilnějších skleníkových plynů. Nárůst 
intenzivní produkce masa tak zásadně přispívá ke změně klimatu.  Slavný člen the Beatles, sir Paul 
McCartney, právě z důvodů zmírnění dopadů produkce masa na naši planetu, odstartoval kampaň 
Bezmasé pondělky. 
Plýtvání potravinami. Průměrný Evropan vyhodí ročně okolo 100 kg potravin. Na skládkách končí 
podle odhadů zbytečně až třetina jídla, ze které by se přitom podstatná část dala ještě bez 
problémů sníst. Plýtváme-li potravinami, plýtváme zároveň vodou, energií, půdou i penězi, které 
byly na produkci potravin vynaloženy. 

Pokud se chcete dozvědět více informací k tématu Jídlo a svět přečtěte si publikaci Menu pro 
změnu – proč záleží na zodpovědné spotřebě potravin. Ke stažení zde. 

Otázky k Analýze k tématu Jídlo a svět 

 
CHCETE VIDĚT VÍC Z TÉTO PUBLIKACE? 

ZAPOJTE SE DO MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU EKOŠKOLA: 
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https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/eatresponsibly.eu/uploads/2016/11/MenuProZmenu_brozuraCZ_FINAL_NAHLED.pdf


ODPADY 
 

Každý výrobek se dříve nebo později stane odpadem, který je potřeba využít jako surovinu nebo co 
nejšetrněji zlikvidovat. Obojí s sebou přináší nároky na energii, dopravu i životní prostředí (při 
přepracovávání surovin i recyklaci vznikají emise a unikají do vzduchu i do vody). Nejlepší odpad je 
tedy ten, který vůbec nevznikne (Paul Connett, americký profesor chemie). I když se to zdá téměř 
nemožné zabránit vzniku odpadu, ve škole určitě přijdete na spoustu možností, jak vznik odpadu 
minimalizovat. Zde představujeme oblasti, na která jsme se při výběru otázek zaměřili. 
Množství odpadu. Ke zmenšení množství vznikajícího odpadu pomůže například znovu využívání 
výrobků, nebo nákup věcí či potravin ve větších baleních, případně nákup v recyklovatelných či 
víceúčelových obalech. Důležitá je i výchova ke skromnosti a šetrnosti při zacházení s hračkami 
nebo i využívání papírů na kreslení. Na malování, tisk a řadu dalších věcí není třeba používat nový 
list papíru. 
Třídění odpadu. Důležitou podmínkou kvalitního využití odpadů je jeho třídění na jednotlivé druhy 
včetně bioodpadu. Takovému třídění napomůže správné označení nádob na odpad a jejich 
dostatečné rozmístění. Zavedený systém kontroly pomáhá odhalovat nekvalitní třídění a přispívá 
ke snížení objemu komunálního odpadu. K porozumění tématu přispívají i informace o tom co se 
s vytříděným odpadem děje, co se z něho dál vyrábí.  
Dejte odpadu druhou šanci: Řada obalů či zdánlivě nepotřebných materiálů poslouží stejně dobře 
jako draze koupené nové výrobky, pomůcky či výchozí materiály pro výtvarné a jiné činnosti. 
Oblečení, které již děti nenosí a nepotřebné věci (hračky, hry, květiny) nemusí končit v popelnici. 
Například oblečení, z kterého dítě vyrostlo, může využít jejich spolužák, nepotřebné hračky  
z domova se mohou dále využít ve školce. Bazary se mohou stát oblíbenou školní akcí. Věci, které 
zbydou po bazaru, se mohou dále věnovat do charity, hračky třeba dále do dětského oddělení  
v nemocnici. 

Otázky k Analýze k tématu Odpady 
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PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

Ať chceme, nebo nechceme, prostředí, které nás obklopuje, má vliv na naši náladu, chování, 
pracovní výkonnost, motivaci. Společné prostory ve škole a prostředí kolem školy ukazují, zda a jak 
na nich dětem a zaměstnancům školy záleží. Když si školu zkrášlíme podle našich představ, budeme 
do ní chodit ještě raději. 
Vhodné hračky. Hra je základním prvkem výchovy. Děti mají vrozenou schopnost učit se. Vhodné 
prostředí a vhodné hračky dětem umožňují plně rozvinout svůj potenciál. Hra s vhodnou hračkou 
podporuje fantazii a tvořivé myšlení. Hračky vytvořené například ze dřeva nebo z jiných přírodních 
materiálů, místo z plastu jsou dětmi většinou přijímány stejně nadšeně, jako jakékoliv jiné  
z neekologického materiálu.  
Oblíbení místa. Prostory školy a případného pozemku by měli poskytovat dětem, zaměstnancům  
i návštěvám příjemné prostředí, které se jim líbí a kam rádi chodí. Pokud umožníte dětem zapojit 
se do výzdoby školy a pomoci s péčí o nástěnky, tak si k ní vytváří a zlepšují vztah. Učí se také 
ovlivňovat podobu místa, kam téměř denně dochází. Pokud se o nástěnky starají děti částečně 
sami, podporují tak a rozvíjí svoje tvořivé schopnosti a učí se pravidelné zodpovědné činnosti. 
Živočichové a rostliny. Rostliny příjemně působí na duševní pohodu, zvlhčují vzduch a částečně 
pohlcují prach. Zároveň se děti mohou naučit o rostliny starat, zalévat je, přesazovat a hledat 
vhodné podmínky pro jejich růst. Školní zahrady mohou být ideálním místem pro přispívání  
k biologické rozmanitosti. Snažte se vytvořit podmínky pro život co nejvíce druhů rostlin.  Při 
výběru nových rostlin zvažte výhody těch, které jsou původní v Čechách ve srovnání s rostlinami 
cizokrajnými, které mohou být problematické při úniku do okolí. Zahrada může být úkrytem mnoha 
druhů živočichů. Jejich zabydlení můžete podpořit umístěním různých živočišných prvků, jako jsou 
trouchnivějící klády (domov mnoha druhů hmyzu), budky pro hmyzožravé ptáky, bidýlka pro 
dravce, hmyzí domečky, úkryty pro ježky, jezírko pro obojživelníky.  
Choďte s dětmi ven. Děti nepotřebují ke svému hraní složité a drahé konstrukce, když už jsou 
venku, tak příroda sama dává mnoho materiálů, které mohou využít ke svému hraní a rozvoji 
(kmeny, vrbové chýše, hmyzí domečky, pocitové chodníky…). Přírodní hřiště nebo hřiště s využitím 
přírodních prvků dává dětem příležitost ke spontánní hře. Nedostatek spontánní hry totiž může 
podle odborníků mít na děti poměrně významný dopad.  To se může projevit i například 
neschopností spolupracovat a komunikovat v kolektivu, řečových vadách a podobně. Pobyt venku 
a aktivní poznávání svého životního prostředí je základní součástí zdravého životního stylu  
i dobrého vývoje. 

Otázky k Analýze k tématu Prostředí školy 

 

CHCETE VIDĚT VÍC Z TÉTO PUBLIKACE? 

ZAPOJTE SE DO MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU EKOŠKOLA: 

www.ekoskola.cz I www.eko-skolky.cz 

 



VODA 

Voda je jedním z nejcennějších zdrojů na naší planetě. Jen mizivé procento celkového množství 
vody je použitelné k pití. S vodou přicházíme do styku každý den a každý den tedy můžeme 
ovlivnit, kolik vody spotřebujem a jak bude vypadat až odteče z našeho domu nebo ze školy. Zde 
představujeme témata, na která jsme se při výběru otázek zaměřili. Zde představujeme oblasti, na 
která jsme se při výběru otázek zaměřili. 
Spotřeba vody. Pravidelným monitorováním spotřeby vody může škola zjistit důvody kolísání  
a vyšší spotřeby vody a činit vhodná opatření. Následně pak ověřit, zda jsou zvolená opaření 
účinná. Důležitá jsou i úsporná opatření technického charakteru, a zde se otevírá místo i pro 
osvětu pro všechny, kteří se ve škole pohybují. Například cedulky u kohoutků či u splachovadel, 
které motivují šetřit vodou, jsou jednoduchým, ale významným opatřením (regulovaným 
splachováním ušetříte 50–70 % vody). Zavedený systém kontroly pomáhá odhalovat zbytečné 
úniky vody v podobě protékajících záchodů a kapajících kohoutků (protékající nádrží může protéci 
až 16 000 l ročně). Důležité je, aby děti a pracovníci školy věděli, komu mají případné závady hlásit. 
Pan školník či paní školnice, kteří závady na školách opravují, se mohou stát důležitými členy 
Ekotýmu. 
Dešťová voda: Na některé věci není třeba používat pitnou vodu, postačuje voda užitková. Máte-li 
ve škole hodně zeleně nebo větší zahradu, znamená to i značnou spotřebu vody. Většině 
pěstovaných rostlin navíc prospívá zalévání měkkou, nejlépe dešťovou vodou. 
Čistota vodních toků. Zde se nabízí konkrétní možnost pro přírodu něco udělat, vyrazit do přírody 
a pomoci s čištěním nejbližšího potoku či studánky. 
Kromě konkrétní akce můžete přírodě pomoci i volbou ekologicky šetrných čistících prostředků.  
Do povrchových vod se dostává řada chemických látek, které jsou přítomny v čisticích prostředcích. 
Nebezpečné jsou zejména silné kyseliny, silné zásady a sloučeniny chloru. Problematickými 
chemickými látkami jsou dále fosfáty, neboť fosfor v povrchových vodách způsobuje růst tzv. 
vodního květu, který znemožňuje koupání, znesnadňuje úpravu vody na pitnou a odebírá kyslík 
důležitý pro dýchání vodních organismů. Dalším problémem jsou detergenty (jejich složka zvaná 
tenzidy), které způsobují pěnění povrchových vod, čímž dochází k nedostatečnému okysličování 
vody, což způsobuje poruchy dýchání ryb a narušování jejich ochranné vrstvy na kůži.  
 

Otázky k Analýze k tématu Voda 
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