CO VYPLYNULO Z ANALÝZY ODPADY 2010
PROČ SI MYSLÍŠ, ŽE VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPAD?
Dají se z toho udělat nové věci – recyklace
Kvůli zmenšení množství
Šetříme stromy, kompostování, pro dobrý pocit
Nejsme žádný čuňátka
Je to lepší pro životní prostředí

CO TI PŘI TŘÍDĚNÍ DĚLÁ PROBLÉMY?
U něčeho si nejsem jistá, kam to patří (papír, plast)
Když je navrchu papír a zevnitř plast

CO BYS UDĚLAL PRO TO, ABY SPRÁVNĚ TŘÍDILI
ODPADY VŠICHNI SPOLUŽÁCI?
Na každé odpadové nádobě musí být upozornění,
co do ní patří
Hlídky ve třídách
Neustálá kontrola a pomoc
Nálepky na koše velké, aby to každý viděl, nalepit
na koš to, co tam patří

CO VYPLYNULO Z ANALÝZY PROSTŘEDÍ ŠKOLY 2010
PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Vymalovat třídy, posilovna, výměna lina + oken, noví ježci – nástěnky,
obložení na chodbách, na wc vytažené dlaždice
Spravit topení v 7. Ročníku
Oprava světel, zábradlí obarvit
Obměna výzdoby
Oprava podlahy v tělocvičně
Dodat zvířata
Kuželky dát k wc, pořídit časopisy, nové stolní hry (šachy, člověče nezlob se),
skákací panák – nakreslit na zem

OKOLÍ ŠKOLY
Nabarvit zábradlí
Nová fasáda
Dodělat udírnu
Oprava skleníku (dveře
Dodělat odpočinkový kout za skleníkem
Dřevohra
Oprava altánu – střecha
Více akcí na pozemkách
Udělat pískoviště, více laviček, připravit učebnu na školním pozemku

CO VYPLYNULO Z ANALÝZY ENERGIE 2010
JAK UŠETŘIT ENERGII
Polštáře do okna
Služby na topení
Zhasínat světla, když jdeme pryč
Vypínat počítač
Vypínat všechny elektrospotřebiče ze zásuvek
Důsledně zhasínat ve třídách, když jdeme pryč
Instalovat více fotovoltaických panelů
Neotáčet zbytečně hlavicemi od topení
Napsat nějaký řád na úsporu energií ve třídě
Zhasínat ve třídě světla, když svítí sluníčko
Zhasínat na záchodech, v šatnách

CO VYPLYNULO Z ANALÝZY VODA 2010
CO SE MUSÍ UDĚLAT PRO ŠETŘENÍ?
Zavést služby na kapání kohoutku
Jednání s panem ředitelem – šetřiče vody na záchodech ‐ splachovače +
kohoutky
Vytvořit návod na šetrné umývání nádobí – nechat podepsat vyučujícím
Doplňovat na pozemku vanu deštivou vodou (kontrola okapů)
Kontrola cedulek šetři vodou

