Schůzka ekotýmu č. 6
Projektový den
Datum: 6.4.2016
Téma: Ekokodex

Na úvod – tmelení ekotýmu - formou her - vyhledávání 7 kroků, získávání informací o
každém kroku

Projednáno:


probíhá monitorování a vyhodnocování → analýza splněných a nesplněných úkolů,
sepisování výsledků



soutěž Věnuj mobil - nasbírali jsme 40 mobilů do výzvy z Recyklohraní



probíhají exkurze a ekologické výukové programy pro různé třídy - Planeta Země
3000, Ekocentrum Cheb, Vojenské lesy Kyselka



akce pro Ekotým - 14.4. - Ukliďme Česko, 22.4. - exkurze do firmy SKF



hledání dobrovolníka, který napíše článek o činnosti ekotýmu na škole do
Sokolovského deníku

Aktivita ekotýmu během projektového dne:


shlédnutí přednášky o výsledcích CO2 ligy – prezentace členů, forma zpravodajské
relace s hosty



zahradničení – pokrytí záhonů se stromky plachtou a mulčovací kůrou, hrabání zadní
zahrady



Ekopolizei – kontrolování stavu tříd při vyučování, otázky pro každou třídu

Cíl dne – vytvořit školní ekokodex – nápady na znění ekokodexu; určení, jak bude
ekokodex vypadat

Oblast vody:


splněno - vytvoření projektového dne pro G1 – bude v červnu

Oblast odpadů:


splněno
- zapojení se do soutěže Litter less
- propagační leták k akci „Ukliďme svět“ - i pro veřejnost - před školu
- koupě lisu na PET lahve

Oblast prostředí školy:


splněno
- květiny do každé třídy - oslovení spolužáků, aby je přinesli
- vymyšlena podoba a vyrobena nová nástěnka ekotýmu - 7 kroků
- zahrada - při vhodném počasí bude dále upravována - záhonek na bylinky, kompost,
hrabání, keramzit do květníků
- do několika tříd se pořídily teploměry k monitorování teplot
- anketa - „Co by se ještě dalo změnit, abychom se tu cítili lépe?“

EKOKODEX
Společně jsme navrhli a odhlasovali tato pravidla Ekokodexu:
- šetřit vodu a elektřinu
- větrat krátce a intenzivně
- zbytečně nesvítit
- recyklovat
- pečovat o květiny
- udržovat čistotu ve škole
- chovat se šetrně k životnímu prostředí
- dodržovat Ekokodex

Podoba Ekokodexu - sluneční soustava

Závěr:


členové Ekotýmu budou průběžně informovat své třídy o dění na schůzkách



pokračovali jsme v monitorování daných oblastí



zvelebili jsme zahradu, nástěnky



vytvořili jsme pravidla Ekokodexu i jeho návrh (sluneční soustava), Ekokodex bude
umístěn u šaten, jeho velkou podobu vytvoří do příští schůzky Verča a Verča z G5



každá třída si zároveň vytvoří vlastní podobu Ekokodexu (pravidla budou stejná)



budeme informovat veřejnost o akci Ukliďme Česko



Patrik napíše článek do Sokolovského deníku - vyjde v květnu

Zapisovatel: Patrik Šatava

