EKOLOGIE – užitečná hra?
Ve školním roce 2090-2010 se naše třída 8.C v rámci ekologických praktik zúčastnila několika
zajímavých akcí. Na podzim jsme navštívili Podorlický skanzen Krňovice, kde jsme si vyzkoušeli ruční
výrobu mýdla a zhotovené kousky jsme si odvezli domů.
Před Vánocemi jsme ve škole vyrobili vánoční ozdoby z přírodních materiálů a ozdobami zkrášlili
stromek v místní Zoo. A při té příležitosti jsme si Zoo nejen prohlédli, ale také jsme soutěžili v kvízu o
zvířatech. Tím jsme si doplnili učivo přírodopisu.
V novém roce se naše třída vydala do záchranné stanice v Jaroměři. Seznámili jsme se s chodem celé
stanice a přispěli jsme na její provoz.
I ve škole děláme zajímavé věci. Například jsme se učili plést výrobky z pedigu a zhotovené košíky si
odnesli domů. Před Velikonocemi jsme pomáhali zdobit okna ve škole, průběžně sbíráme papír a
hliník. Školu jsme též podpořili ve sběru starých baterií tím, že jsme vytvořili sběrné krabice i
s propagačními letáky. V rámci projektu recyklovaní se zapojujeme do různých aktivit a plníme
zajímavé úkoly. Jednou z nich bylo navrhnout a vytvořit moderní a víceúčelový elektrospotřebič, co se
nám povedlo.
Do konce školního roku nás jistě čeká ještě spousta zajímavých akcí.
Jana Karlovská, 8.C

Jako žáci ekologických tříd (tj. 8.C, 7.C a 6.C) se každoročně účastníme mnoha velmi
zajímavých a poučných akcí. Ať už to je projekt "Les ve škole, škola v lese" nebo exkurze na
místa, která jsou s ekologií spojená. Jako škola jsme se také zúčastnili projektu Stříbrná
zeměkoule. Samozřejmě jako správní "ekologové" ve škole sbíráme použité baterie a drobné
elektrospotřebiče, které jsou následně odvezeny do sběru, a tím zabráníme, aby byly někde
na skládkách, a tím škodily životnímu prostředí. Cílem všeho tohoto úsilí je, naučit nás
správnému zacházení s planetou Zemí, ale ne formou učení z učebnic, ale praxí...
Snažíme se řídit se heslem: „neber si všechno. Využij vše, co si vezmeš. Vezmi si jen
to, co opravdu potřebuješ.“
Kristýna Gregová, 7.C

