Naše škola přispívá díky Recyklohraní k ochraně životního prostředí
Naše škola je od roku 2004 zapojena do sítě M.R.K.E.V, od roku 2008 do projektu Les ve škole - škola
v lese a od roku 2009 jsme zapojeni do projektu Recyklohraní . Neziskovými společnostmi tohoto programu
jsou: ASEKOL, ECOBAT a EKOLAMP, které poskytují sběrné nádoby, do kterých se dávají nepotřebné
malé elektrospotřebiče, vybité baterie, žárovky a zářivky. EKO-KOM se stará o vědomostní soutěže, které
řeší žáci naší školy. Cílem projektů je prohlubovat u dětí znalosti a dovednosti v oblasti environmentální
výchovy.
Každý rok žáci 8. ročníku v rámci soutěže odevzdávají k recyklaci vysloužilé drobné elektrozařízení, staré
baterie, lineární či úsporné zářivky a výbojky.
V programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního
prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení, starých baterií přispívají k ochraně
životního prostředí. Za sběr škola získává body, které si pak může ve speciálním internetovém katalogu
vyměnit za různé odměny.
Každoročně společnost ASEKOL zasílá certifikát environmentálního vyúčtování, který nás informuje o
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2.
Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

Třídění odpadu na ZŠ Troubelice.

Ve škole je umístěno několik nádob na tříděný odpad, které žáci
využívají - sklo, plasty, papír, kovy

Krabice na použité elektrické články
Do krabic můžeme vyhazovat všechny vybité články, baterie a
akumulátory malých rozměrů.
Jsou umístěny ve vestibulu školy.

Nádoba na použité úsporné žárovky - EKOLAMP
Nádoba určená pouze ke sběru úsporných kompaktních zářivek,
výbojek, lineárních (trubicových) zářivek do délky 40 cm a světelných
zdrojů s LED diodami. Tato malá modrá nádoba pomáhá domácnostem
zbavovat se vysloužilých zářivek ekologickou cestou, a plnit tak jejich
ekologická předsevzetí. Sbírané světelné zdroje totiž obsahují malé
množství nebezpečné rtuti. Proto rozhodně nepatří do směsného
odpadu.
Nádoba je umístěna v suterénu školy. Tento nebezpečný odpad žáci
odevzdávají na vrátnici školy.
Nádoba na elektroodpad
Do nádoby lze odkládat veškerá použitá drobná elektrozařízení, která
se svým rozměrem vejdou do sběrné nádoby: DVD přehrávače, MP3
přehrávače, rádia, radiobudíky, walkmany, hiﬁ věže,
discmany, fotoaparáty, elektronické chůvičky, domácí
meteostanice, součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje...),
videokamery, PDA, GPS, kalkulačky, telefony, mobily,
záznamníky, rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí strojky,
topinkovače, váhy, mlýnky, hračky na dálkové ovládání, herní konzole,
digitální hry...
Nádoba je umístěna ve vestibulu školy.
Sběr papíru
2x ročně pořádá naše škola sběr starého papíru

Environmentální výchova
Environmentální výchova je vyučována v předmětu ekologická praktika v 8. ročníku a jako průřezové
téma v rámci jednotlivých předmětů. Pro výuku využíváme i školní učebnu v přírodě.
Každým rokem probíhá celoškolní projektový den Den Země a dvoudenní projekt Bradlo pro žáky 8.
ročníku, který je zaměřen na ekologickou problematiku. Žáci v rámci environmentální výchovy navštěvují
během roku střediska ekologické výchovy( Sluňákov, Mladoňov, Švagrov,..), výukové programy v ZOO na
Kopečku a v Pevnosti poznání v Olomouci…. Školní akce jsou bohatě doplněny vycházkami do přírody
v okolí školy, do zařízení se vztahem k ekologii( čistička odpadních vod, skládka komunálního odpadu,
vodárna, …).
S řadou programů přijíždějí různí organizátoři k nám ( Seiferos, projekt Tonda obal na cestách, Zdravé
zuby, literárně dramatické pořady zaměřené na ekologické chování, besedy zeměpisné….). Žáci jejich akce
přijímají velmi nadšeně pro jejich metodickou pestrost, materiální vybavenost, tématickou zajímavost.
Velmi oblíbené, a i přes stále zvyšující se finanční náročnost, jsou zájezdy do přírodopisně a ekologicky
zajímavých míst.

