2017/2018

Zápis ze 4. schůzky ekotýmu
Vojtěch PARŮŽEK

Vedoucí

Členové

Omluveni:
Mokrošová, Ignaczak, Parůžek, Pryčková

Datum

1. března 2018

Hlavní body programu
1. Nástěnka
 Vyhotovit nástěnku u šaten –
o Hřbitov odpadů
o Letáček ke sběru odpadů – elektro a baterie
o Zápisy ze schůzek
o Plán práce a jeho průběžné vyhodnocování
termín do 9. 3., Vendy C. a kolektiv nástěnkářek
2. Den Země
 p. uč. Lysková nás seznámila s předběžným návrhem organizace Dne Země – zvlášť bude
pro 1. a 2. stupeň, žáci ekotýmu a Vp Ev pomohou při organizaci tohoto dne – 19. dubna
3. Sběr plastových kelímků
 v rámci mléčných svačinek – vymyté ukládat na hadříky (poskytla p. uč. Nohlová) a nechat
vysušit – z nich na Den Země žáci vytvoří nějaký výrobek – ještě se domluvíme na tématu
4. Nápisy k šetření papírem na WC a šetření s vodou
 1. stupeň – dívky
Elišky 8. C
 2. stupeň – dívky
Eliška 8. A a Veronika 8. B
 stará škola
Klárka 9. B
 1. a 2. stupeň – chlapci
Michal a Vojta
 TV a ŠJ
Klárka 7. B
termín do 7. 3.
5. Návrh obrázku k šetření elektrické energie
 návrh cedulky žárovky
6. PŮVOD JÍDLA + MAPA – realizovat ve školní jídelně
Zeptat se vedoucí ŠJ, kde by se mohla ve ŠJ mapa vyvěsit

termín do 4. 3., Michal 9. B
termín do 16. 3., Denisa a Zuzka, 9. A

7. Monitorování spotřeby energie, vody a plynu od roku 2014 do roku 2017
termín do 7. 3., Klárka 7. B a Míša 7. A
8. Promyslet si program pro „jarní“ návštěvu ekotýmu ze ZŠ Raškovice

zodp. všichni

9. Bude nám přidělena z Terezy slovenská škola se kterou navážeme kontakt – výměna zkušeností
10. Facebook – průběžná aktualizace –

zodp. Zuzka a Vojta

11. Focení ekotýmu a čtyřlístků
12. Dokončení sbírky na adopci šimpanzů v ZOO Ostrava
13. Hlášení do školního rozhlasu


poděkování za finanční příspěvek všem žákům a zaměstnancům školy na adopci



výzva ke sběru elektrospotřebičů a baterií

Zápis provedla Šarlota Rainochová

