ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

7. BŘEZNA 2019

Eko info
Mateřské školy Bojkovice
Rádi
bychom
Vás
informovali o dění v naší MŠ,
která se v tomto školním roce
přihlásila do mezinárodního
programu „Ekoškola“.
Dle statistik třídí v ČR odpady
asi 73 % obyvatel. K vysoké
účasti obyvatel na třídění
odpadu pomáhají informační
kampaně společnosti EKOKOM. Jednou z nich je
vzdělávací program „TONDA-OBAL“. Naše školka využila možnosti se do tohoto
programu zaregistrovat a využívat výhody, které nám nabízí. Objednali jsme
papírové krabice na tříděný odpad, včetně příslušných etiket. Pro děti jsme obdrželi
vystřihovánky popelářských vozů a pracovní listy. Krabice jsme následně rozmístili
v budovách obou školek.
Abychom také přispěli ke zlepšení životního prostředí, tak jsme se rozhodli, že ve
školce budeme vybírat nefunkční baterie, které s dětmi odneseme do kontejneru.
Rovněž pravidelně odnášíme do kontejnerů vytříděný plast a papír.
Dále jsme si jako jeden z cílů do plánů činností napsali, že uspořádáme
jednorázovou akci sběru a následného odkupu (např. papír, elektro). Rozhodli jsme
se, že budeme vybírat nepotřebné mobilní telefony, počítače nebo notebooky.
Nashromážděné „zboží“ od nás vykoupí specializovaná firma a takto získané
finanční prostředky použijeme na činnost Ekoškolky nebo na zlepšení životního
prostředí v našich školkách. Výběr bude probíhat do konce dubna 2019. Budeme
rádi, pokud se k nám připojíte i Vy.
Závěrem Vás chceme pozvat na celorepublikovou akci „Ukliďme Česko“, ke které
se naše MŠ připojí. Společně vysbíráme odpad kolem cyklostezky z Bojkovic do
Krhova v sobotu 6. 4. 2019. Doufáme, že účast bude hojná a užijeme si společně
krásného jarního počasí.
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TONDA OBAL

UKLIĎME ČESKO

získání papírových
krabic na tříděný odpad

pojďte s námi opět do
přírody 6. 4. 2019

SBĚR MOBILNÍCH
TELEFONŮ, PC
do konce měsíce
dubna
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Mateřská škola,
Bojkovice,
Štefánkova 830,
okres Uherské
Hradiště

Mezinárodní
program
Ekoškola

Vzdělávací centrum
Tereza v ČR
koordinuje program
Ekoškola více než
25 let.

Bc. Pavel Urbánek
učitel MŠ a člen
ekotýmu

