
Ekologický kroužek 
 
Eko-kroužek je skupina několika studentů hladnovského gymnázia v Ostravě zajímajících se 
o přírodu a životní prostředí, kteří se dobrovolně podílí na veřejně-prospěšných aktivitách. 
Fungujeme od školního roku 2004/2005, avšak složení se v průběhu let měnilo. V současné 
době máme 5 stálých členů, pravidelně nám s aktivitami pomáhají 4 další spolužáci. Poslední 
akce ( Předvánoční ekosoutěžení pro základní školy) se zúčastnila celá naše třída – septima. 
Zpočátku jsme se zaměřovali na vydávání Ekolistu, časopisu zaměřeného na ekologii (pouze 
v rámci našeho gymnázia), na vybudování Minizoo (prostor, kde studenti mohou chovat 
zvířata – od křečků přes pakobylky až po vodní šneky), účastí na Dni země, organizací besed 
o přírodě a zvířatech a sběru kaštanů a žaludů pro zvěř.  V posledních letech se různorodost 
naší činnosti významně rozrostla, Ekolist však již nefunguje. V současné době jsou 
v přípravách ekologické dny pro domovy důchodců– naším plánem je strávit s důchodci čas 
malováním na plátěné tašky. Chceme v seniorech rozvinout kreativní činnost a nabídnout jim 
novou možnost trávení času.  
Scházíme se pravidelně 1x týdně po vyučování spolu s PaedDr. Hanou Ptaškovou, která se 
velkou měrou podílí, jak přímo organizováním akcí, tak i prezentací naší činnosti a 
získáváním podpory u vedení školy. Vedení školy je otevřeno všem našim nápadům, nicméně 
nás nemůže příliš finančně podporovat z důvodu malého rozpočtu školy.  
Naší myšlenkou je rozšiřování povědomí o tom, že příroda lidskou činností značně trpí a je 
třeba proto něco dělat a být prospěšný svému okolí. A to všechno se dá hravou nenásilnou 
formou. Naším cílem je také ekologičtější přístup a zlepšení podmínek v naší škole a jejím 
bezprostředním okolí.  
 
Vedoucí: PaedDr. Hana Ptašková, kontakt: hana.ptaskova@hladnov.cz 
Členové: Barbora Šimšová, Barbora Pučoková, Tereza Pešičková, Klára Knop-Kostková, 
Ondřej Dedík 
 
 

 
 



Uskutečněné akce: 
 
Sponzorování Kapybary v Zoo Ostrava 
 
Popis akce: Ve školním roce 2005/2006 jsme zorganizovali první celoškolní sbírku na adopci 
zvířete v Zoo Ostrava. Výběr zvířete probíhal pomocí hlasování studentů, kteří házeli lístečky 
do určené schránky. Hlasování vyhrála Kapybara. Poté proběhla dvoudenní sbírka, každý 
student mohl nebo nemusel přispět, přispívání bylo dobrovolné. Celkum jsme vybrali 500Kč. 
Vybrané peníze byly předány členy Ekokroužku Zoo Ostrava a na první rok jsme se stali 
sponzory Kapybary. 
Bohužel přibližně po půl roce Kapybara zemřela stářím a Zoo se rozhodla dále Kapybary 
nechovat. Přijali jsme tedy nabídku vybrat si jiné zvíře, které bychom chtěli sponzorovat. Náš 
výběr padl na Lemura Sclaterova, velmi ohrožený druh lemurů, s jejichž chovem Zoo Ostrava 
teprve začínala. Od té doby každý rok sponzorství opakujeme. Další rok jsme začali místo 
dobrovolného přispívání prodávat nálepky s obrázkem lemura. Nálepky od té doby vyrábíme 
každý rok. Letos jsme k nim přidali ještě drobné přívěsky na klíče s obrázkem lemura. Ve 
škoním roce 2006/2007 jsme vybrali 1850Kč. Ve školním roce 2007/2008 to bylo 2000Kč. 
 
 
Minizoo 
 
Popis akce: Projekt Minizoo jsme začali budovat téměř hned po vzniku Ekokroužku a 
vznikla na začátku roku 2006. Vybudovat jsme ji mohli za přispění nadace Veronika. Mgr. 
Rachfalík, učitel na našem gymnáziu, nám daroval 6 terárií. Studenti si do těchto terárií 
mohou nastěhovat svá vlastní zvířata, která nemohou mít doma. Vybavení ovšem zakoupil 
Ekokoružek. První zvířata byly: osmák degu, dvě želvy nádherné, leguán zelený, pakobylky 
indické, užovka červená, dva křečci zlatí. Od té doby se složení minizoo hodně změnilo, 
některá zvířatauž bohužel zemřela, jiná se natrvalo usídlila u svých majitelů doma. V roce 
2007 vzrostl počet terárií na 8. 
 



Ekolist 
 
Popis akce: Vydávání školního časopisu zaměřeného na ekologii a přírodu bylo jednou 
z našich prvních aktivit. Začali jsme ve školním roce 2005/2006, kdy jsme vydávali čísla pouz 
barecně, jeden výtisk do každé třídy. Později jsme je začali tisknout černoble ve větším 
množství. Pouze každé dva měsíce bylo opět jedno číslo pro každou třídu barevné.V roce 
2008/2009 jsme ale od této aktivity upustili, kvůli její náročnosti a melému zájmu studentů. 
 
 
Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů pro zimní přikrmování zvěře 
 
Termín: 18. 9. - 9. 10. 2007 
 
Popis akce: Na podzim roku 2007 jsme uspořádali soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Žáci 
naší školy mohli přinášet nasbíráne plody, které později sloužily k přikrmování lesní zvěře. 
Celkem jsme nasbírali 72,5 kg žaludů a 357,75 kg kaštanů, to je celkem 430,25 kg, které si 
odvezl pan Bieroš z mysliveckého sdružení Ostrava – Heřmanice, polesí Šenov. Výherci 
soutěže byli odměněni drobnými cenami.  
 
 
Tvůrčí dílna – drátkování 
 
Termín: 4.12.2007 
 
Popis akce: V rámci dne otevřených dveří jsme uspořádali tvůrčí dílnu zaměřenou na výrobu 
vánočních ozdob z drátku a korálků. Akce proběhla ve Školním klubu v den otevřených dveří 
na našem gymnáziu a byla určena jak pro studenty, tak pro veřejnost. Hlavní úlohu zde měla 
Mgr. Hana Ptašková, která se nás snažila drátkování naučit. 
 
 

 



Beseda o kočkách  
 
Termín: 20.12.2008 
 
Popis akce: Beseda se uskutečnila v rámci „Dne přání“. Vedení školy vyhradilo jeden den 
před Vánocemi pro studenty, kteří si přichystali různorodý program pro ostatní studenty ve 
škole. Ekoroužek se zúčastnil programem zaměřeným na přírodu a ekologii.  
péče o domácí kočku. Studentka Hana Vítková si připravila besedu o kočkách. Příchozím 
předala informace a hlavně své zkušenosti o chovu koček. Besedy se zúčastnil také její 
kocour. 

 
 
Beseda o právech zvířat 
  
Termín: 20.12.2008 
 
Popis akce: Michal Kolesár, dlouholetý bojovník proti týrání zvířat a v současné době člen 
kolektivu Realita TV, nás seznámil se smutnou situací hospodářských zvířat. Dozvěděli jsme 
se o trápení slepic v klecích, prasat a krav ve velkochovech a kožešinových zvířat, které žijí 
v nuzných a nepřirozených podmínkách. Také jsme zjistili něco o činnosti Reality – tj. hlavně 
přímá záchrana trpících zvířat. 
Diskutovali jsme také o kontroverzním životním stylu – veganství, jeho kladech a záporech. 
Přednáška v nás vyvolala mnoho námětů k přemýšlení. 
 
 
 
 
 
 



Výstava o lemurech  
 
Termín:  6. 3. - 18. 3. 2008 
 
Popis akce: V roce 2008 jsme opět obnovovali sponzorství vzácneho lemura Sclaterova. 
Abychom studenty naší školy lépe seznámili s touto poloopicí, vytvořili jsme před sbírkou 
výstavu. Tu mohl návštěvník naší školy zhlédnout ve vestibulu gymnázia. Panel obsahoval 
celkem 12 listů s obrázky a zajímavými otázkami, jejichž odpovědi nás seznamovaly 
s životem lemurů a rovněž se záchranným programem Sahamalaza na Madagaskaru. 
 
 

 
 
 
 
Den pro lemura 
 
Termín: 14. 3. 2008 
 
Popis akce: V tento den proběhla na naší škole sbírka na podporu lemura Sclaterova v ZOO 
Ostrava. Vytvořili jsme sérii nových nálepek, které jsme prodávali zájemcům ochotným 
finančně podpořit program na záchranu těchto vzácných primátů na Madagaskaru. Výtěžek 
akce, celkem 2500 Kč, byl předán dne 19. 3. 2008 jako sponzorský dar naší školy ZOO 
Ostrava. 



Den Země 
 
Termín: 24. 4. 2008  
 
Popis akce: V rámci každoročních oslav Dne Země se i náš ekologický kroužek zúčastníl 
akce v areálu hornického muzea na Landeku. Patřil nám jeden stánek u kterého jsme 
provozovali množství aktivit zaměřených především na děti. Mezi ně patřilo např. poznávání 
přírodnin, domácí ekologie, třídění odpadů, tvůrčí dílna, chování v přírodě či péče o domácí 
zvířata. Návštěvníci se mohli toho mnoho zajímavého naučit a zlepšit tak svůj postoj k 
přírodě. 
 

 
 
Výstava ke dni laboratorních zvířat 
 
Termín: 2.5.-31.5. 2008 
 
Popis akce: Ke příležitosti dne laboratorních zvířat (24.4.) jsme v prostorách školy 
uspořádaly výstavu fotografií o pokusných zvířatech. Doprovázelo je několik plakátů 
organizace Svoboda zvířat namířených proti zbytečně krutému testování kosmetiky a také 
obecné informace o pokusech na zvířatech a jeho alternativách. 
 



Ekologické dopoledne pro ZŠ Pěší 
 
Termín: 30.5.2008 
 
Popis akce: Tato akce byla určena pro děti prvního stupně základní školy Pěší. Jejím cílem 
bylo zábavnou formou předat dětem znalosti týkající se přírody a její ochrany.  
Přichystali jsme 6 stanovišt s různorodými hrami, každé zaměřeno na jiné téma. Děti byly 
rozděleny do družstev a postupně prošli každým stanovištěm. Na každém dostali body, podle 
toho kolik věděli o daném tématu a jak byli aktivní. Po skončení přibližně dvouhodinového 
programu, bylo vyhlášeno nejlepší družstvo, které dostalo sladkou odměnu.  
Program jsme zopakovali dvakrát, nejprve pro žáky dvou prvních tříd a poté pro žáky páté 
třídy. 
 
Číslo 
stanoviště 

Název 
stanoviště 

  Aktivity 

   
1 Stromy poznávání stromů podle listů a plodů, hádanky o stromech, 

užitek ze stromů 
   
2 Chování 

v přírodě 
poznávačka přírodnin, co nepatří do lesa – malovaná hádanka 

   
3 Domácí 

ekologie 
kvíz s tajenkou, roztřídění předmětů denní potřeby na 
ekologicky šetrné a ekologicky rozmařilé 

   
4 Třídění 

odpadů 
odpadové pexeso – co kam patří, roztřídění kupy odpadků do 
správných kontejnerů 

   
5 Chov 

domácích 
zvířat  

přiřazování: zvíře (plastový model), potrava (vzorky krmiv), 
obydlí (fotografie chovných zařízení), diskuse s dětmi na téma: 
jaké zvíře máš doma a jak se o ně staráš 

   
6 Ohrožené 

druhy 
beseda o ohrožených druzích, roztřídění kartiček s obrázky 
zvířat na ohrožené a běžné druhy, pantomima – předvádění a 
hádání vylosovaného druhu zvířete 

 



Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 
 
Termín: 1. 10. – 15. 10. 2008 
 
Popis akce: Na naší škole opět proběhl sběr kaštanů a žaludů. Stejně jako v roce 2007 mohli 
studenti nosit nasbírané plody do vestibulu školy. Nasbírali jsme 104,25 kg žaludů a 430 kg 
kaštanů, to je celkem 534,25 kg lesních plodů. Opět jsme spolupracovali s panem Bierošem z 
myslivecké sdružení Ostrava – Heřmanice, polesí Šenov, který si plody odvezl pro 
přikrmování lesní zvěře.  

 
 
 
 
Ukliďme svět, a když ne svět, tak aspoň okolí školy 
 
Termín: pondělí 13.10.2008 
 
Popis akce: Tuto akci pořádáme vždy při příležitosti mezinárodního dne Clean up the World. 
Dobrovolníci z řad studentů a učitelů se sejdou, aby posbírali odpadky na venkovních 
pozemcích školy a na školním hřišti. Pytle na odpadky zajišťuje školy, každý si však musí 
přinést vlastní rukavice. 



 
 
 
Projekt: Sběrné nádoby do školských zařízení 
 
Termín: 8.9. – 13.11. 2008 
 
Popis akce: Škola se zapojila do projektu Ministerstva životního prostředí ve spolupráci 
s kraji s názvem: Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení.  
Díky tomuto projektu naše škola obdržela 10 sad nádob na separovaný sběr, 1 sadu větších 
nádob a 3 venkovní sady. Ekokroužek už v roce 2006 zajistil na škole separaci odpadu na 
spalitelný a nespalitelný odpad. Škola spolupracuje se společností OZO Ostrava, která 
zajištuje odvoz odpadu v Ostravě a která spalitelné a nespalitelné odpady odváží i od naší 
školy. Spalitelné odpady dále nechává zpracovat do formy paliva. Díky nádobám, které jsme 
obdrželi se třídění stalo pro studenty atraktivnější.  
 



 
 
Děti dětem 2008 
 
Termín: 1.-2. listopadu 2008 
 
Popis akce: Sbírka hraček pro mentálně postižené děti, hračky byly předány Mgr. Hartošovi 
ze ZŠ Těšínská pro humanitární akci v Dolním Benešově. Akce se vydařila, studenti i 
profesoři věnovali jak použité zachovalé věci, tak zcela nové hračky nebo psací potřeby. 
 
 

 
 
 
 
Beseda s pracovníkem záchranné stanice zvířat 
 
Termín: 18. 12. 2008 
 
Popis akce: Beseda, kterou vedl Ing. Jan Kašinský, , pracovník Záchranné stanice 
v Bartošovicích. Téma besedy bylo Člověk a zvíře. Zúčastnili se jí studenti seminářu 
z biologie (3. ročníky) a studenti sexty.  



 
 
             
 
Clean up the World, nebo aspoň okolí školy 
 
Termín:18.3.2009 
 
Popis akce: Sbírání odpadků v okolí školní budovy a hřiště – jarní úklid. I přes nepříjemný 
déšť se sněhem se nás sešlo poměrně dost (10 lidí) včetně dvou členů profesorského sboru. 
Pomocí rukavic, šikovných rukou a plastových pytlů se prostor okolo školy stal zase o něco 
čistější. 
 
 
Den Země 
 
Termín:25. 4. 2009 
 
Popis akce: Opět jsme se zúčastnili Dne Země v areálu hornického muzea Landek. V našem 
stánku mohli návštěvníci najít různé aktivity týkající se poznávání přírodnin, domácí 
ekologie, třídění odpadů, chování v přírodě a péče o domácí zvířata. Náš stánek byl velice 
oblíbený a mnoho lidí, především dětí, se naučilo chovat se správně k přírodě.  



 
 
 
Ekologické dopoledne pro ZŠ Bohumínská 
 
Termín: 9. 6. 2009 
 
Popis akce: Pro žáky 6. tříd (cca 40 dětí)  na Základní škole Bohumínská jsme připravili 
ekologické dopoledne. Třídy absolvovaly 120-minutový program. Děti byly rozděleny do 
družstev, které spolu soutěžily: postupně procházely šesti tématicky zaměřenými stanovišti 
(domácí ekologie; třídění odpadů, recyklace; ohrožené druhy; cesta vody; etika vztahu 
k přírodě; nezvaní hosté - roztoči). Zde na ně čekaly ekologické úlohy formou kvízů, 
manipulačních her, pexesa, poznávání přírodnin a také krátké teoretické vstupy a besedy. Na 
závěr byli nejúspěšnější soutěžící odměněni drobnými věcnými cenami. 
ZŠ Bohumínská projevila velký zájem o zopakování akce v dalším školním roce. 
 



Ukliďme svět 
 
Termín: 8.10.2009 
 
Popis akce: Využili jsme nezvykle pěkného počasí a opět v nemalém počtu (okolo 10 lidí) 
jsme se opět sešli, abychom si zkulturnili prostor okolo naší školy.  
 
 
Sbírka pro lemura 
 
Termín: 14.10.2009 
 
Popis akce: Rozhodli jsme se i nadále podporovat lemura Sclaterova v ostravské ZOO, a tak 
jsme mezi studenty a profesory prodávali nálepky a vlastnoručně vyrobené přívěšky na klíče 
s lemurem. Výtěžek z prodeje byl tentokrát rekordní – 4000 Kč. Naše škola se tak stala 
adoptivním rodičem na další rok. 
 
 
 


