
Zpráva ze závěrečné schůzky ekotýmu 2013/14

  17. června jsme se se šli na poslední společné schůzce v letošním školním roce. Připravili jsme si
báječnou atmosféru a  letní  a  ekologické pohoštění  (jahodový dort,  meloun,  ananas,  nektarinky,
jahody a bezinkový drink s čerstvými lístky meduňky)
  U prostřených stolů jsme zhodnotili, co se nám ve školním roce povedlo. Bylo toho nakonec dost.
Z větších akcí jsme vzpomněli na uspořádanou oslavu Světového dne Ekoškol, soutěž na přehradě
pro žáky 1. stupně na  téma ohrožení živočichové našeho regionu. Zorganizovali jsme jako každý
rok školní ekosoutěže, nově letos vyhlásíme nejlepší třídiče a netřídiče odpadů na škole. Zapojili
jsme se do několika grantových výzev -  do IKEA výzvy Nejlepší proměna, kam jsme přihlásili
proměnu  1.  třídy  a  knihovny  1.  stupně,  druhá  výzva  IKEY podporovala  ekologické  projekty
věnované záchraně ohrožených živočichů. Do ní jsme přihlásili projekt „Zachraňte žáby“. Ani jeden
z našich projektů v IKEA výzvách neuspěl,  protože byly vybrány projekty s  největším počtem
hlasů, kterých naše malá škola neměla šanci získat dostatečné množství. 

  V září uvidíme, jak dopadne naše zapojení do 6. ročníku soutěže energetické společnosti E.O.N.
o ekologického Oskara. Soutěžíme v kategorii Mládež, nominují se vždycky 3 projekty. Možná
bude ten náš konečně mezi nimi. 
  Také jsme si povídali o přednášce NEPZ a  projektu Green Life a o novém způsobu, jak ho
finančně podpořit.  Můžeme pomoct zakoupením fotopasti. Vymýšleli jsme způsoby,  jak získat
částku na alespoň 1 fotopast a vyřešili to takto:

1) Zástupci Ekotýmu vyhlásí školní sbírku na fotopast – budeme vybírat 20,- Kč za žáka. Vybrání
peněz pomůžou zajistit třídní učitelé. Filip Z. vyrobí elektronicky plakátky pro tuto sbírku, budou
vyvěšeny v prostorách školy a v obecní vitríně.

2) O sponzorský příspěvek na fotopast požádáme veřejnost v rámci školní akademie – o možnosti
příspěvku na fotopast budeme informovat v rámci pozvánky na školní akademii obecním rozhlasem
den před akademií ve středu.
Vyrobíme speciální označenou kasičku, do které mohou návštěvníci akademie přispět libovolnou
částkou. O finanční přispění na fotopast budou diváky před akademií žádat pověření žáci ekotýmu.
Při zahájení akademie bude poděkováno všem, kteří na tuto věc přispějí a oznámí se částka, kterou
veřejnost věnovala. 



Rozloučili jsme se s našimi ekouši, kteří odcházejí na střední školu nebo na víceleté gymnázium.
Dostali na rozloučenou malý dárek jako poděkování za spolupráci. 

           ... na úspěchy odcházejících a „ekoškolí“ úspěchy v novém školním roce připíjíme
bezinkovým drinkem…..



  Na závěr schůzky jsme si ověřili, že dokážeme společně splnit i zdánlivě neřešitelný úkol, jako ten
co nám paní učitelka zadala. Na zem položila jeden jediný flipový papír, který prý představuje
ostrov  v  řece  plné  dravých  piraní,  kterých  si  všimneme  a  musíme  se  na  ostrov  všichni  před
nebezpečím schovat..  Povedlo se to celkem rychle,  takže nikdo nepřišel  ani o život,  ano o kus
končetiny :-).

                                                                                                                   Ekotým školy. 


