Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

TÉMATA EKOŠKOLY NA NAŠÍ ŠKOLE
ODPADY
zlepšení třídění ve třídách
exkurze – Frýdecká skládka – 8. ročník
spolupráce na výzdobu haly Frýdecké skládky – odpadový materiál
učíme třídit odpady – projekt pro 1. ročník; výrobek z odpadového materiálu
kontrola popisků na kontejnerech
šetření toaletním papírem na WC, kontrola popisků
sběr papíru
sběr elektrospotřebičů a baterií
plakátky ke sběru vytvořit
kompostování
nástěnka – hřbitov odpadů
ANKETA – šetření = láhev na jedno použití x boxík x igelitový sáček; kupuje denně svačinu
x nosí z domu; vlastní láhev x PET láhev
Pracovní činnosti – ke DOD vyrobit výrobek z odpadu; každá třída – vyhodnocení výrobku
nejoriginálnější a funkční,
Vyhlášení soutěže – nejlepší ekotřída (volný den, sladkost) = vítěz 1. a 2. stupně

VODA
Projekt Voda v 7. roč.
Projekt Skalická Morávka pro 4. roč.
Výtvarná soutěž Voda v krajině – Zelené centrum Třanovice 2017 (ŠOV Třanovice)
Kontrola popisků – šetření s vodou

PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Květiny
Ekokoutky
Atrium – popisky bylinky
Hmyzí hotel, hmyzárium
Jezírko, pitko, bylinková zahrádka – podzimní atrium – bylinkový čaj pro děti
Výzdoba tříd, chodeb - starají se žáci
hlukoměr

ENERGIE
Zateplení školy, nová okna, radiátory
Záchody –
Elektrárny – v 8. roč. – prezentace – modely nafotit
ANKETA – šetření energií
Na vypínače štítky k šetření energie
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DOPRAVA
kolárna
ANKETA – jak cestují děti do školy – chodí pěšky, jezdí busem, vlakem, autem, kolem,
jinak jak?
Využívání dopravního hřiště – ve spolupráci s Policií ČR na 1. stupni,
Dopravní kroužek
BESIP – soutěž

BIODIVERZITA
Zahrada
o hmyzárium, hmyzí domeček, motýlí domeček
o krmítka, budky
o přírodní x udržovaná zahrada
o vánoční strom pro zvířata
invazní druhy – projekt Voda – 7. ročník
projekt – Do Skalické Morávky za pokladem
Dostaňme děti od televizorů a počítačů do přírody – společně na Lysou horu s KČT

KLIMATICKÉ ZMĚNY
Ekologická konference – skleníkový efekt, globální oteplování
Klima x energie (str. 34)
Klima x spotřeba
Jídlo – ŠJ, beseda s vedoucí ŠJ (6. roč.) = výstup jídelníček, spotřební koš

ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL
Dům, který nás neokrádá – 9. roč.
Ekostopa – Inf
Bufet – eliminace igelitových sáčků
Ekoznačky – nástěnka
Palmový olej – plakát – Prales – trpí zvířata
Lednice – prac. vyuč. 7. roč.
ADRA – sbírka

KLIMATICKÉ ZMĚNY
Klima a prostředí
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

