
 

Bioodpad – odpad plný živin 

 Budování kompostu – žáci v hodinách Pč dle počasí. 

 Výukový program Vivat kompostela aneb jak se jádřinec Rubín vrátil tam, odkud 

přišel, se uskuteční v kinosále a na čtyřech stanovištích dne 20. 11. od 9.00 hod. 

Vybírejte peníze od žáků!!!  

             20,- Kč – divadlo – 150 žáků 

             40,- Kč – divadlo + stanoviště – 100 žáků 

             Bližší informace na nástěnce ve sborovně. 

Recyklohraní 
 Výjezdní program Recyklace hrou dne 4. 11. v hudebně. 

1. hodina – od 7.50 1. A, 2. A 

2. hodina – od 8.45 3. A, 4. A 

3. hodina – od 9.50 8. B, 9. B 

4. hodina – od 10.45 6. A, 7. A 

 

Ecocheese 
Máte-li zájem o sběrné krabičky na baterie nazvané 
Ecocheese, napište mi třídu a počet krabiček na 
lísteček a dejte do přihrádky 7. A ve sborovně. 

1. úkol Inventura – odevzdejte do 25. 10. 

 

Brána ekologie otevřená  
 

 Pokus o rekord v OC Central Most – vyrobte se žáky 20 cm velké 
dešťové kapky a běžte dne 7. 11. v 11.00 hod. tento pokus podpořit. 
Svou účast nahlaste paní ředitelce. 
 
 

 Dne 30. 10. od 17 hod. se koná OC Central Most vernisáž 
výstavy „Voda pro život“. Na výstavě jsou umístěné i práce našich 
žáků, běžte si je prohlédnout a podpořte je svým hlasováním. 
 



Zdravá pětka 

6. 11. v hudebně 
Výukový program Zpívánky Zdravé Pětky 
od 8.45   1. AS, 1. BS, 2. AS - 21 dětí 
od 9.50   3. AS, 4. AS, 6. AS - 18 dětí 
od 10.45 1. A, 2. A - 22 dětí  
 
7. 11. v hudebně  
Výukový program ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY 
7.50 – 9.30   3. A, 3. B - 26 dětí,  
9.50 – 11.30 4. A, 5. A - 27 dětí  
 
 

Tonda Obal na cestách – třídění odpadů 

Výtvarná soutěž „Obrázky pro Tondu“  - pořádá společnost EKO-KOM a. s. 

 Velikost prací A5 , A4, A3 

 Odevzdejte do 13. 11. do 7. A. 

 Témata soutěže:  

Tonda Obal na naší škole  

Třídění odpadu v domácnosti  

Třídění odpadu ve škole  

Třídíme i pod stromečkem  

Barevné kontejnery na ulicích – jaro  

Barevné kontejnery na ulicích – léto  

Barevné kontejnery na ulicích – podzim  

Barevné kontejnery na ulicích – zima  

Svoz tříděného odpadu  

Co patří do plastů?  

Co patří do papíru?  

Co se z odpadu vyrobí? 


