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PROSTŘEDÍ

Mít hezké prostředí v okolí školy, Ekotým LISTOPAD 2013 + ZÁŘÍ 2014 - Udělali jsme velký úklid v okolí ZŠ, MŠ, potoka a hřiště - všichni.

školky i vesnice.  + DUBEN 2014 - Ukliďme svět! Uklidili jsme příkopy v okolí Hrabové - Zálesáci.

žáci školy ČERVEN 2014 - Výtvarná soutěž v Protihovínkové kampani + vyvěsili jsme plakátky - Ekotým.

Vybudování přírodní zahrady. Ekotým LISTOPAD 2014 - Výkresy dětí ZŠ a MŠ + dotazníky rodičů na téma Přírodní zahrada u nás.

Komunitní škola ÚNOR 2015 - Proběhla porada se zahradním architektem - Večernice, Mráček.

Obec Hrabová ČERVEN 2015 - Naplánován Workshop s rodiči na zahradě MŠ.

Starat se pravidelně o pokojové kytky. třídní služby PRŮBĚŽNĚ zaléváme a kypříme - Terka + služby.

strážci vody DUBEN 2014 - Přesazování pokojových rostlin - děti v družině.

Hvězdička LISTOPAD 2014 - Určovali jsme podle atlasu druhy a vytvořili jsme popisky - všichni.

Udržování pořádku ve třídě, družině a šatně. 1. - 5. ročník služby 1 x TÝDNĚ děláme služby, které hlídají pořádek ve třídě, družině i šatně - všichni.

ENERGIE

Úspora energie zhasínáním světel Ekotým DUBEN, LISTOPAD 2014 - Obnovili jsme popisky na vypínače - Rob, Tom.

a vypínáním elektrospotřebičů .  + strážci energie KAŽDÝ DEN - Třídní služba myslí na upozornění o vypínání rádia.

Udržet stávající nízkou spotřebu kyslíkové služby ve  KAŽDÝ DEN - Třídní služba + učitel kontroluje spávné větrání.

energie na vytápění školy. třídách + Hvězdička KAŽDÝ DEN - Hvězdička kontroluje ventily na topení a reguluje teplotu uvnitř školy.

Posilovat svoje zdraví otužováním. Mráček ZÁŘÍ 2014, 2015 - Dopisy rodičům o smyslu otužování - Mráček.

Vločka ŘÍJEN - BŘEZEN - Probíhá otužování během velké přestávky - Mráček, Vločka.
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ODPAD

Snažit se nadále správně třídit odpad třídní služby, LISTOPAD 2013 - Ekotým vystoupil v TV Hraboš v převlecích odpaďáků a vysvětlil správné třídění odpadu v ZŠ.

a tím udržovat jeho menší množství strážci odpadu, DUBEN 2014 - Týden se netřídilo, potom odpad mladší roztřídili a starší zvážili.V matematice udělali páťáci graf.

na škole. Hvězdička ŘÍJEN 2014 - Obnovili jsme popisky košů a poučili ostatní o třídění. 

Snažit se, aby děti a dospěláci v obci ZÁŘÍ 2013 - Sběr papíru - celá škola.

pochopili nutnost správného třídění LISTOPAD 2013 -Exkurze do Ekoservisu v Zábřehu - ZŠ a MŠ.

a snížili tak množství netříděného Ekotým BŘEZEN 2014 - Sběr papíru, elektrospotřebičů, baterek a mobilů - všichni.

odpadu. DUBEN 2014 - Exkurze do Ekoservisu na třídírnu odpadu - děti + dospěláci.

ZÁŘÍ 2015 - Sběr papíru, elektra, monočlánků, víček, tonerů, mobilů - celá škola.

Snížit velkou spotřebu papírových DUBEN 2014 - Ukázali jsme si utírání mokrých rukou do 1 ručníku.

ručníků. Ekotým ŘÍJEN 2014 - Zopakovali jsme si utírání do 1 ručníku.

LEDEN 2015 - Paní školnice přidělala poutko na normální ručníky.

Naučit se správně kompostovat a 

využívat kompostéry.
Ekotým

Ve spolupráci s obcí se postarat ZÁŘÍ 2013 - Návštěva pana starosty ve škole s příslíbením košů na hovínka.

o minimalizaci psích hovínek v okolí Ekotým DUBEN 2014 - Vyvěsili jsme plakátky v Protihovínkové kapmani.

ZŠ a MŠ. ZÁŘÍ 2014 - Jsou postaveny nové koše i se sáčky na psí hovínka.

Snížit množství zbytků od oběda. Ekotým BŘEZEN 2014 - Beseda s Jasněnkou o zdravé výživě.

Jasněnka ŘÍJEN 2014 - Vyvěšení plakátků na podporu správného stravování.

ÚNOR 2015 - Potravinová pyramida a zdravý jídelníček - Jasněnka


