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PROSTŘEDÍ

Mít hezké prostředí v okolí školy, Ekotým LISTOPAD 2015 - Úklid příkopy za Hrabovou.

školky i vesnice.  + DUBEN 2016 - Ukliďme svět, ukliďme Česko - úklid okolí Hrabové a příkop.

žáci školy DUBEN 2016 - Výtvarná soutěž v Protihovínkové kampani + vyvěsili jsme plakátky - Ekotým.

Využívání přírodní zahrady a péče o ni i 

dopoledne.

Ekotým + učitelé + 

obec + rodiče
ZÁŘÍ 2015 - Vznik motýlího záhonu a habrového domečku za pomoci všech dětí ZŠ a MŠ a rodičů.

ŘÍJEN 2015 - Vybudování hmatové stezky za pomoci všech dětí ZŠ a MŠ a rodičů.

DUBEN 2016 - Den Země - Komu se nelení, tomu se zelení.

Obnova starého nábytku a dveří ve 

třídách.
Ekotým  + učitelé KVĚTEN - SRPEN 2016 - o výměnu a nátěry se postarala naše obec

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

jsme změnili od února 2017 na povinné střídání.

ENERGIE

Úspora energie zhasínáním světel Ekotým ÚNOR 2016 - Divadélko o nutnosti zhasínat + vytvoření popisku na počítače.

a vypínáním elektrospotřebičů .  + strážci energie DUBEN 2016 - Divadélko a vysílání TV Hraboš na téma Ventily u topení.

Pochopit, že některé druhy osvětlení Ekotým+Večernice

jsou úspornější než jiné.

Posilovat svoje zdraví otužováním. Mráček ŘÍJEN - BŘEZEN - Probíhá otužování během velké přestávky - Sněženka, Vločka.

Vločka DUBEN 2016 - Natáčení otužování pro ČT1
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ODPAD

Snažit se stále správně třídit odpad třídní služby, ZÁŘÍ 2015 + 2016 - Ekotým vystoupil v TV Hraboš v převlecích odpaďáků a vysvětlil správné třídění odpadu v ZŠ.

a tím udržovat malé množství strážce odpadu ŘÍJEN 2016 - Týden se netřídilo, potom odpad mladší roztřídili a starší zvážili.V matematice udělali páťáci graf.

nevytříděného odpadu na škole. Tom + Lada ŘÍJEN 2015 + 2016 - Obnovili jsme popisky košů a poučili ostatní o třídění. 

Snažit se, aby děti a dospěláci v obci ZÁŘÍ 2015 - Sběr papíru, elektra, monočlánků, víček, tonerů, mobilů - celá škola.

pochopili nutnost správného třídění DUBEN 2016 - Sběr papíru, elektra, monočlánků, víče, tonerů, mobilů - celá škola

a snížili tak množství netříděného Ekotým ČERVEN 2016 - Exkurze na skládku EkoUnimed Medlov - ZŠ a MŠ

odpadu. ZÁŘÍ 2016 - Sběr papíru, elektra, monočlánků, víček, tonerů, mobilů - celá škola.

BŘEZEN 2016 - Sběr papíru, elektra, monočlánků, víček, tonerů, mobilů - celá škola.

Pochopit, jak správně nakládat LEDEN 2016 - Beseda s panem starostou.

s nebezpečným odpadem. Ekotým ČERVEN 2016 - Exkurze na skládku EkoUnimed Medlov - ZŠ a MŠ

Pochopit, jaká je další cesta DUBEN 2016- Tonda Obal na cestách - výukový recyklační program.

vytříděného odpadu, co a kde se Ekotým 

z něho vyrábí.

Snížit objem školního odpadu LISTOPAD 2015- Dotazník o obalech.

nošením svačin a pití v obalech, Ekotým

které se dají použít vícekrát.
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VODA

Chceme víc šetřit pitnou vodou ve škole. Ekotým LISTOPAD 2015 - Divadlo o tom, jak splachujeme, jak se umýváme. Obnovení popisků vybízejících k šetření vodou.

Pokusit se jímat dešťovou vodu na 

zalévání zahrady MŠ a tím snížit 

spotřebu pitné vody.

Ekotým ve spolupráci 

s obcí

Pochopit, kde se bere pitná voda pro 

Hrabovou
Ekotým + učitelé LEDEN 2016 - Beseda s panem starostou.


