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1. Zkonstruujeme „umělý leknín“, který pomůže dýchat rybám v zimním období.
A jak se ukázalo, náš nápad nakonec nefungoval, leknín zamrznul v ledu a tak jsme museli pohotově zvolit náhradní
řešení. Nabídli se dobrovolníci – chlapci z ekotýmu, kteří se svými kamarády chodili pravidelně vysekávat díru do
ledu. Ryby se jara dočkaly. Práce chlapců tak nebyla zbytečná a úkol provzdušňování vody v průběhu zimy byl vlastně
splněn.
2. Založíme „hřbitov odpadků“ na školní zahradě na pokusných záhoncích. Dlouhodobý pokus o rozložení
odpadu.
Plán byl dobrý, zajímavý, ale podmínky pro jeho uskutečnění jej nakonec neumožnily splnit, jak bychom si
představovali. Každopádně tohoto nápadu se nevzdáme a při nejbližší příležitosti jej budeme realizovat.
3. Vyrobíme školní nádobu na sběr hliníku „Panáka“.
Tento úkol se podařilo splnit se vším všudy. Základem Panáka je dřevěná bedna, jako sběrač odpadu, na které je
z lepenky vyrobena busta Hliníkožrouta (jak jsme jej nakonec familiárně pojmenovali). Jeho „tlama“ je zároveň
otvorem, kudy se do spodní dřevěné bedny vhazuje vytříděný hliníkový odpad. Povrch Hliníkožrouta jsme upravili
tak, aby byl omyvatelný. Je proto polepen barevnými lepícími páskami. Ihned po svém dokončení začal sloužit
svému účelu.
4. Přesuneme kompost ze dvora do zahrady z důvodů plánované opravy školní garáže.
Kompost jsme nepřesunuli. Ještě rok zůstane na svém místě. Nepodařilo se získat finanční prostředky na opravu
garáže, a proto se přesun nekonal.
5. Pro hmyz na školní zahradě postavíme „hmyzí hotel“ v blízkosti kompostu.
Původně měl být hmyzí hotel v blízkosti kompostu. Pro toto místo jsme se rozhodli proto, že v místě tlejícího
zahradního odpadu se pohybuje dostatečné množství hmyzu, který bude na zimu hledat úkryt. Svůj plán jsme ale
nakonec přehodnotili, a hmyzí hotel vybudovali v nově založeném Českém lese, na který jsme získali finanční dotaci
od Ministerstva životního prostředí. Umístění hmyzího hotelu do našeho „lesa“ bylo dobrým rozhodnutím, protože
v jeho blízkosti je vysázena motýlí louka, která jistě přiláká další druhy hmyzu a „hotýlek“ tak bude na zimu obsazen.
Snažili jsme se o jeho přírodní vzhled, proto je tvořen volně loženými kameny, jehličím, kousky větví a dřevěných
kůlů.
6. Budeme prezentovat Ekoškolu na tradičním Opavském dni Země.
Naše prezentace na Opavském dni Země vyšla, včetně počasí, v původně plánovaném termínu 21. 4. 2013. Děvčata
ze školního Ekotýmu: Eliška Vavrlová a Zuzka Ondruchová vymyslely interaktivní hru pro dětské i dospělé návštěvníky
našeho „stanu“, v níž jednotlivé úkoly, zaměřené na ochranu životního prostředí na sebe logicky navazovaly. 3D
pexeso s odpady, skládanky zvířat a přírodních scenérií z papíru, poznávačka přírodnin poslepu, přenášení vody na
určitou vzdálenost – za tyto úkoly získávali soutěžící razítka do karty a za plnou kartu razítek získali omalovánku,
vytvořenou členy Ekotýmu, reklamní letáček školy a drobnou sladkou odměnu. O aktivity byl mezi návštěvníky zájem
a proto můžeme považovat tento úkol za precizně splněný.
7. Vedení školy doporučíme zakoupit a instalovat na školním dvoře stojan na kola.
A vedení školy nás vyslyšelo. Aby ne, když je pan ředitel je zároveň koordinátor EVVO. Podstatné je, že jsme ušetřili,
neboť stojany byly zakoupeny v „akci“ se slevou a nakonec místo dvou byly zakoupeny 4, čímž vzniklo stání pro 20
kol. Tak hurá na ně, cyklisté!!

