NAŠE EKOŠKOLA
RÁDI BYCHOM VÁS SEZNÁMILI S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI AKTIVITAMI NAŠÍ EKOŠKOLY, KTERÁ
TENTO MEZINÁRODNÍ TITUL ZÍSKALA UŽ PODRUHÉ:
DLOUHODOBÉ AKCE
-

žákovský ekotým složený z třídních ekohlídek hlídá ekologické chování všech žáků
a zaměstnanců školy
učitelský ekotým řídí práci žákovského ekotýmu, pomáhá organizovat pravidelné
schůzky a vytvářet plán činnosti
třídíme papír a plasty
sbíráme papír, baterie, elektroodpad, víčka a bioodpad
staráme se o školní zahradu
kompostujeme bioodpad v osmi kompostérech
pečujeme o květinovou výzdobu ve třídě
šetříme vodou, elektrickou a tepelnou energií
9.ročníky sledují spotřebu vody a elektrické energie
v zimě sypeme ptáčkům do krmítek, která vyrobili sami žáci
sušíme banánové slupky jako hnojivo na růže

NÁRAZOVÉ AKCE
- žákovský ekotým absolvuje každoročně výukový program ve sdružení TEREZA
- jednou za rok adoptujeme za nasbíraná víčka zvířátko v ZOO (máme už 6
adoptovaných zvířátek)
- každoročně realizujeme několik dlouhodobých ekoprojetů (Třídím, třídíš, třídíme
+ Tajemství kompostéru + Bioodpad není odpad + O nejkrásnější školní zahradu
+ Zpívejte nám dál + Zdravá výživa + Voda, voda, vodička + Jsme to, co jíme +
Škodlivost kouření …)
- organizujeme ekohrátkové dny a zahradní slavnosti na oslavu významných ekodnů
a barevné dny na oslavu rovnodennosti
- zúčastňujeme se mezinárodních akcí (Den Země, Ukliďme svět, Voda spojuje…)

SPOLUPRÁCE
-

spolupracujeme se sdružením TEREZA

-

každé jaro u nás na zahradě pracují dobrovolníci z firmy PROVIDENT

-

s úklidem školy nám pomáhali zaměstnanci firmy KPMG

-

sponzorskými dary a pracovní činností nám pomáhá ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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-

některé odborné řemeslné práce provádějí rodinní příslušníci vyučujících

-

finanční dary poskytly škole firmy: Reifeisenbank, FBE Praha, Panther, Pražské služby,
Vltavské zahradnictví, Sbor dobrovolných hasičů z Ondřejova a paní učitelka
Zahálková

VELMI ŠKOLE POMOHLI I NĚKTEŘÍ RODIČE:
-

pan Chrudimský vyrobil sezení k ohništi

-

paní Zůčková, Povolná a rodiče Papežovi nám pomáhájí se sběrem víček

-

rodiče Brychovi a paní Drbohlavová nám vozí velké množství nasbíraného papíru

-

paní Strnadová, Maláková, Drbohlavová a Monaková přivezly kameny na bylinkovou
zahrádku

-

paní Košlíková nás zásobuje barevnými papíry

-

paní Gareisová, Kreisingerová a Kratochvílová věnují škole čisticí prostředky

-

pan Rejhon pomohl s úpravou kompostu

-

paní Slavíčková věnuje škole cibulky okrasných květin

-

paní Monaková, Drbohlavová a Majerčíková věnují škole materiál na pracovní
vyučování

-

paní Čermáková, Vosáhlová a Ryzová , pan Rejhon a Palata věnují škole finanční dary

-

paní Drbohlavová, Hájková, Machková, pan Kreisinger, Hájek a Malák věnují škole
materiál na PV

-

pan Rejhon pomohl s úpravou kompostu

VŠEM RODIČŮM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI. VELMI SI VAŠÍ POMOCI VÁŽÍME.

