
 
Téma: Začínáme – projekty v ekologické výchově 
  

o Podrobné informace o projektech a metodiky pro učitele u p. uč. Hofferové, 5. A. 
 
Recyklohraní 

 Celoroční projekt – www.recyklohrani.cz  

 Sbírejte vybité baterie a rozbité elektrozařízení. Informujte své žáky a rodiče. 

 Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, 
zabývá se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 
 

Pozor soutěž PRO TŘÍDY:  

 
Společnost Asekol vyhlašuje 2. kolo soutěže Věnuj mobil. Cílem je získat k opětovnému 
využití, případně k recyklaci mobilní telefony, které jinak zůstávají bez využití 
v domácnostech rodin žáků.  

ZAPOJTE SE I VY! 

 Mobilní telefony noste do třídy 5. A. 

 Soutěž vyhrává třída, která odevzdá nejvíce mobilů. 

 

 Velká podzimní soutěž ve sběru elektrozařízení PRO ŠKOLY: 
Společnost Asekol navyšuje v době od 1. 9. do 30. 11. 2011 body za sběr elektrozařízení na 
dvojnásobek! 

 Za 1 kg drobného elektra získáte v tomto období místo stávajících tří tedy 6 bodů.  

 Ostatní elektrozařízení, do kterého spadají také tiskárny, kopírky a faxy, bude 
hodnoceno rovněž místo 3 nyní 6 body za 1 kg.  

 Za PC monitory a TV obrazovky získá vaše škola nyní 2 body za 1 kg!  

 Bez bodového hodnocení zůstává „velká bílá elektronika“ (ledničky, mrazáky, 
pračky, myčky, trouby…), kterou ale může vaše škola sbírat, navýšit si tak množství 
odevzdaných kg a tím také šanci na zajímavou výhru v regionálním či 
celorepublikovém kole! 

 
TAK SBÍREJTE A NOSTE DO ŠKOLY! 

 
Dárky pro třídy, které v loňském roce v Recyklohraní plnily úkoly: 

 3. A, 4. A, 5. A, 9. A a p. uč. Vondráčková. 

 Třídy dárky dostanou během září. 
 
 

http://www.recyklohrani.cz/
http://www.recyklohrani.cz/recyklohrani/download/venuj-mobil.pdf


Les ve škole – škola v lese 

 Celoroční program – www.terezanet.cz  

 Cílová skupina: 1. a 2. stupeň základních škol, (+ střední a ma 

 teřské školy) 

 Kdo se může zapojit: program může realizovat  jeden učitel i celý školní 
kolektiv  

 Jak lze program využít:  výborně se hodí pro mezipředmětovou spolupráci.  
V duchu slavného Komenského hesla můžete přiblížit svým žákům lesní 
ekosystém a související témata názorně a v souvislostech, rozličnými 
metodami a často i hravou formou, nejen ve třídě. 

 Metodika a pracovní listy k dispozici u p. uč. Hofferové. 
 Do 16. 9. oznamte, zda budete v programu pracovat. 

              Sbírej toner 

 Je ekologicko – charitativně zaměřený projekt, organizovaný firmou 
OTTO Office (CZ) s.r.o. Sbíráním prázdných tiskových kazet, určených k 
renovaci, zajistíte peníze pro ústav mentálně postižených ve Vašem kraji. 

 www.sbirejtoner.cz  
 
               Ovoce do škol 

 Pro 1. stupeň ZŠP a 1. – 5. třídu ZŠS 

 Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny 
a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit 
stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé 
populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu 
ovoce a zeleniny. 
 

 Každá třída odevzdá minimálně 2 aktivity. 
 Aktivity v projektu zdokumentujte /foto + text/ a odevzdejte p. zástupkyni 

Brunnerové, která je vloží na webové stránky školy.  
 

             
o Třídíme odpady ve třídách – papír, plast 

 Domluvte se na patrech, kdo udělá rozpis tříd na odnášení papíru a plastů do 
kontejnerů. 

www.ekokom.cz , www.tondaobal.cz 
 
o Sbíráme víčka od PET lahví /p. uč. Chabrová/ a  

starý papír /p. uč. Šašková/  
 
NOSTE DO ŠKOLY!  

 

http://www.terezanet.cz/
http://www.sbirejtoner.cz/
http://www.ekokom.cz/
http://www.tondaobal.cz/

