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ProPročč EKODEN?EKODEN?

�� Dne 10. 4. 2007 probDne 10. 4. 2007 proběěhl na nahl na našíší šškole kole 
projektový den zamprojektový den zaměřěřený na problematiku ený na problematiku 
odpadodpadůů..

�� CCíílem bylo seznlem bylo seznáámit mit žžááky s problematikou ky s problematikou 
sbsběěru a zpracovru a zpracováánníí odpadodpadůů..

�� ŽŽááci sami vymýci sami vymýššleli a vyzkouleli a vyzkouššeli reli růůznznéé
momožžnosti druhotnnosti druhotnéého zpracovho zpracováánníí odpadodpadůů..

�� SvSvéé nnáápady realizovali ve formpady realizovali ve forměě výrobkvýrobkůů. . 



Co tomu pCo tomu přředchedcháázelo?zelo?

�� Instalace nInstalace náádob na sbdob na sběěr odpadnr odpadníích surovin    ch surovin    
do dvou vchoddo dvou vchodůů šškoly (hl. budova, pkoly (hl. budova, přříístavba).stavba).

�� SbSběěr odpadnr odpadníích surovin: plastovch surovin: plastovéé llááhve          hve          
a va vííččka, rulika, ruliččky od toaletnky od toaletníího papho papííru, kartony, ru, kartony, 
krabikrabiččky, starky, staréé telefonntelefonníí seznamy po dobu       seznamy po dobu       
4 m4 měěssííccůů..

�� PravidelnPravidelnéé vyprazdvyprazdňňovováánníí nnáádob s odpadndob s odpadníími mi 
surovinami.surovinami.

�� Výdej odpadnVýdej odpadníích surovin na projektový den.ch surovin na projektový den.



Instalace nInstalace náádob na sbdob na sběěr r 
odpadnodpadníích surovinch surovin



SbSběěr odpadnr odpadníích surovinch surovin



PravidelnPravidelnéé vyprazdvyprazdňňovováánníí nnáádobdob



Výdej odpadnVýdej odpadníích surovin ch surovin 
na projektový denna projektový den



ZZáápis pis žžáákkůů do pracovndo pracovníích skupinch skupin



PracovnPracovníí skupiny Iskupiny I
DDěěti z 1. ati z 1. ažž 5. t5. třříídy pracovaly v tdy pracovaly v těěchto skupinchto skupináách:ch:
�� ZvZvíířřáátka v ZOOtka v ZOO

�� DomDomááccíí mazlmazlííččcici

�� NNášáš ddůůmm

�� NaNašše me měěstosto

�� MezinMezináárodnrodníí vlajky v EUvlajky v EU

�� MezinMezináárodnrodníí vlajky mimo EUvlajky mimo EU

�� AkvAkvááriumrium

�� Hmyz a motýliHmyz a motýli

�� RybnRybnííkk

�� SvSvěětovtovéé stavbystavby

�� StojStojáánky na tunky na tužžkyky

�� BarevnBarevnéé krabikrabiččky a ky a ššperkovniceperkovnice



PracovnPracovníí skupiny IIskupiny II
ŽŽááci z 6. aci z 6. ažž 9. t9. třříídy pracovali v tdy pracovali v těěchto skupinchto skupináách:ch:
�� Strom pStrom přřáátelstvtelstvíí
�� PPřřehlehlíídka kloboukdka kloboukůů
�� SbSběěrný dvrný dvůůrr
�� Cyklus výroby papCyklus výroby papííru a lepenkyru a lepenky
�� Výroba ruVýroba ruččnníího papho papííru a recyklace papru a recyklace papííruru
�� HHřřbitov odpadbitov odpadůů
�� VyuVyužžititíí pappapííru v prru v průůbběěhu dnehu dne
�� Problematika kompostovProblematika kompostováánníí
�� PohPoháádkovdkovéé postavypostavy
�� ZZáávody na zpracovvody na zpracováánníí odpadodpadůů –– spalovnyspalovny
�� ČČernernéé sklskláádkydky
�� Anketa Anketa –– TTřřííddííte odpad, te odpad, ššetetřřííte energite energiíí??



Jak se daJak se dařřilo jednotlivým ilo jednotlivým 
skupinskupináámm

�� KaKažžddáá skupina pracovala podle schskupina pracovala podle schéématu:matu:
–– SeznamovacSeznamovacíí hrahra

–– RozdRozděělenleníí úúkolkolůů

–– VyhledVyhledáávváánníí informacinformacíí a jejich zpracova jejich zpracováánníí

–– Výroba konkrVýroba konkréétntníího výrobku nebo posteruho výrobku nebo posteru

–– VyhodnocenVyhodnoceníí

Jak se nJak se náám dam dařřilo, posuilo, posuďďte sami.te sami.



ZvZvíířřáátka v ZOOtka v ZOO



DomDomááccíí mazlmazlííččcici



NNášáš ddůůmm



NaNašše me měěstosto



MezinMezináárodnrodníí vlajky v EUvlajky v EU



MezinMezináárodnrodníí vlajky mimo EUvlajky mimo EU



AkvAkvááriumrium



Hmyz a motýliHmyz a motýli



RybnRybnííkk



SvSvěětovtovéé stavbystavby



StojStojáánky na tunky na tužžkyky



BarevnBarevnéé krabikrabiččky a ky a ššperkovniceperkovnice



Strom pStrom přřáátelstvtelstvíí



PPřřehlehlíídka kloboukdka kloboukůů



PPřřehlehlíídka kloboukdka kloboukůů



SbSběěrný dvrný dvůůrr



Cyklus výroby papCyklus výroby papííru a lepenkyru a lepenky



Výroba ruVýroba ruččnníího papho papííru a recyklace papru a recyklace papííruru



HHřřbitov odpadbitov odpadůů



VyuVyužžititíí pappapííru v prru v průůbběěhu dnehu dne



Problematika kompostovProblematika kompostováánníí



PohPoháádkovdkovéé postavypostavy



ZZáávody na zpracovvody na zpracováánníí odpadodpadůů -- spalovnyspalovny



ČČernernéé sklskláádkydky



Anketa Anketa –– TTřřííddííte odpad, te odpad, ššetetřřííte energite energiíí??



DDěěkujeme vkujeme váám za pozornostm za pozornost

ZpracovalaZpracovala

HANA KOPECKHANA KOPECKÁÁ

ROK 2007ROK 2007


