UČÍME SE ŠETŘIT

V prvním prosincovém týdnu
proběhly ve všech třídách
I. stupně celodenní projekty
s environmentální tematikou.
Děti se v mnoha aktivitách
učily, jak mohou
v každodenních činnostech
šetřit energie a různý
materiál. Zamýšlely se, jaké
negativní ekonomické a
ekologické dopady má
plýtvání energiemi.
Motivací byl krátký
animovaný film Sousedky,
ve kterém děti hledaly
odlišnosti v běžných
činnostech dvou hlavních
hrdinek. Vypozorovaly, která
z nich se chová šetrně a
zodpovědně a která plýtvá.
Výsledky pozorování
zapisovaly a porovnávaly.
Podobně hledaly nedostatky

v jednání dětí na obrázcích
dvou školních tříd.
Pobavily se při vymýšlení
výmluv - dokončování vět
(“Napouštím si vanu místo
sprchování, protože...”,
“Netřídím odpad, protože...”,
“V obchodě si beru vždy
novou igelitovou tašku,
protože...”).
Hlavním úkolem však bylo,
zamyslet se, kde se v naší
škole a třídě plýtvá a jak my
sami můžeme situaci zlepšit.
Děti navrhovaly, kde všude
můžeme šetřit.
Každá třída své návrhy
sepsala a formulovala
pravidla, podle kterých se
bude řídit. Vytvořila tím tzv.
“ekokodex”, který i výtvarně
zpracovala.

Abychom na dohodnutá
pravidla nezapomínali, tvořily
děti také ekoštítky - nápisy
s obrázky, které nám budou
připomínat, abychom např.
zhasínali, dotahovali
kohoutek, šetřili vodou,
vypínali elektrospotřebiče
atd.
Součástí projektu bylo i
připomenutí správného
nakládání s odpady a jejich
třídění. To si děti vyzkoušely
v pracovních listech i
prakticky.
Věříme, že projekt přispěje
k vytváření správných
návyků nezbytných v
běžném jednání vůči
prostředí.
Michaela Eliášová
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Vlasta Hýžová 2. A

“Holky, jak se domluvíme? Která z nás
začne? ... Já jsem si poznamenala, že ve filmu
ta červená dokázala úsporně využívat energie,
protože…”
Lada Rejmanová, 5. B

Tento celodenní projekt se dětem velmi líbil.
Dozvěděly se, jak šetřit elektřinou, vodou, naučily
se, jak třídit odpad. Při plnění úkolů byly děti moc
šikovné.
Eva Zweersová, 2. B
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“Po dnešku už víme, jak máme šetřit. A všechno
jsme si to nakreslili.”
Jana Slámová, 1. B

Se třídou jsme si vytvořili a po třídě rozvěsili malé upomínací
plakáty, které shrnují zásady ekologického chování.
Zbyněk Machetanz, 4. B
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