
          
 

 

EKOTÝMÁCKÝ ZPRAVODAJ č. 2 

Opět Vás zdravíme z našeho školního Ekotýmu. Tentokrát se s Vámi chceme 
podělit o to, co všechno jsme dělali na konci února a v březnu.  

Máme toho před sebou hodně. V tuto chvíli počítáme množství starých 
mobilních telefonů, které se vybrali během měsíce března v rámci kampaně 
Sbíráme a lovíme staré mobily. Množství telefonů, které jsme v krabicích 
ze školy, školky a COOPu našli, nás docela překvapilo. Našli jsme telefony 
tlačítkové i smartphony, dokonce i telefony výsuvné a vyklápěcí.... Kolik telefonů 
bylo nakonec vysbíráno celkem Vám napíšeme v dubnovém zpravodaji. Celkový 
počet si můžete zkusit tipnout a svůj tip můžete poslat na mail 
gazova@skolatroubky.cz. 

Kromě telefonů také naše ekotýmačky Barča a Bety pracují na reportáži se 
zaměřením na klimatické změny. Přihlásily se do soutěže Mladých reportérů 
(mladireporteri.org), kteří spolupracují s hnutím Tereza (to v ČR organizuje síť 
Ekoškol). Jejich reportáž bude zaměřena na povodně. Po odeslání do soutěže 
a vyhlášení výsledků se s Vámi o hotovou reportáž podělíme na webových 
stránkách školy. 

Mimo jiné jsme se v rámci Recyklohraní, podporovaného společností Veolia, 
zapojili do výzvy Vymyslete reklamní kampaň, která lidem napoví, jak snížit 
spotřebu vody. Holky z deváté třídy nám vymysleli reklamní slogany, ekotýmáci 
z 8. třídy pracují na plakátu, žáci 7. třídy na prezentaci. Cílem je, aby nejen žáci, 
ale celé naše okolí, začalo přemýšlet o vodě trochu jinak, a především s ní 
přestalo plýtvat. Stačí jeden malý krok... Tato výzva souvisí také s tím, 
že v pondělí 21. března 2021 byl Světový den vody. Tímto dnem si již od roku 
1993 připomínáme, že je na světě více než miliarda lidí bez přístupu k pitné vodě, 
a že je voda jednou z nejdůležitějších surovin, která nám jako lidstvu byla 
svěřena.  

 

 



          
 

 

Protože nás nebaví stále sedět doma u počítačů, snažíme se dost času trávit 
venku, na čerstvém vzduchu. Moc nás ale nebaví dívat se všude kolem 
na všechny odpadky, co lidé odhazují všude, kde je napadne. Proto jsme se 
zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko (uklidmecesko.cz). Hlavním 
jarním úklidovým dnem bude v roce 2021 sobota 27. března. My však nechceme 
spoléhat na jeden jediný den. Proto neváhejte a vydejte se i vy na procházku 
vybaveni pytlem, rukavicemi, a hlavně chutí udělat něco pro naše okolí. 
Do konce měsíce března můžete pytle s posbíranými odpadky nechávat 
u kontejnerů na tříděný odpad (sběrných místech) v Troubkách a Lobodicích. 
Obce se postarají o jejich odvoz. Proč sbírat odpadky a nenechat je volně ležet 
se můžete podívat zde: 
https://www.facebook.com/UklidmeCesko/posts/3881081505286636. 

Také se stále připravujeme na audit, který nás čeká na konci měsíce dubna. Titul 
Ekoškola budeme obhajovat už počtvrté, tak nám držte pěsti, ať to vše 
zvládneme. 

V únoru jsme se Vás prostřednictvím dotazníku ptali, jestli víte, kdo všechno 
v Ekotýmu působí, co ve škole děláme a co by bylo vhodné řešit v budoucnosti. 
Členové Ekotýmu teď pracují na vyhodnocení jednotlivých otázek a v dalším 
zpravodaji si budete moct přečíst o Vaší představě Ekotýmu a jak to 
ve skutečnosti je. 

 

                                                             Za Ekotým K. Gažová 

  


