V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Zelenej školy a v rámci dvojročného obdobia sa budeme
usilovať o získanie certifikátu. O prvej výzve sa môžete dozvedieť viac v podcaste, ktorý pripravili žiačky 3. ročníka,
Alexandra Turoňová a Ema Sárkӧziová.
Druhá výzva je pred nami a začína práve teraz!
Mgr. Mária Dorková & Lenka Chrobáková - Línerová

SÚŤAŽ
o NAJ zbernú nádobu na plast a papier
o NAJ triedu v separovaní odpadu
Súťaž potrvá od 02.05. do 10.06.2022
Hodnotiť sa bude:
· či sa v odpadkovom koši na plast nachádza iba plast,
· či sa v odpadkovom koši na papier nachádza iba papier,
· či sa v klasickom odpadkovom koši nenachádza plast alebo papier.
Hodnotenie bude prebiehať priebežne a v náhodných termínoch, hodnotiť bude pre túto súťaž ustanovený tím hodnotiteľov, priebežné výsledky
hodnotenia tried budú vystavené na nástenke vo vestibule školy.
Hlavnou cenou pre víťaznú triedu je triedny žolík, ktorý môže trieda použiť na akúkoľvek písomnú skúšku do konca 2. polroka v šk. roku
2021/2022.
Veľa šťastia!

PLASTY
ÁNO
Čisté, stlačené alebo zošliapnuté

NIE
Do kontajnera na plasty NEPATRIA

- nezálohované PET fľaše z nápojov

- mastné obaly so zvyškami potravín

- kelímky z jogurtov, nápojov, džemov a nátierok

- obaly z nebezpečných látok, ako napríklad

- obaly zo šunky, salám, syrov, kečupu a horčice

motorových olejov, farieb, riedidiel, lepidiel a pod.

- prázdne plastové obaly z liekov

- kombinované materiály napr. plast so sklom

- plastové a mikroténové vrecká, obaly z CD

- guma

- igelitové tašky, baliace fólie

- hračky s elektronikou

- obaly z chrumiek, cukríkov, kozmetiky, čistiacich prostriedkov

- žalúzie, kvetináče, záhradný nábytok

PAPIER
ÁNO
Čistý, vhodný na ďalšiu recykláciu
-

noviny a časopisy
použité zošity
kancelársky papier
staré kalendáre

NIE
Do kontajnera na papier NEPATRÍ
-

mastný, špinavý a mokrý obal so zvyškami potravín
použité papierové vreckovky
servítky
hygienické potreby
rolky od toaletného papiera
samoprepisovací papier
povoskovaný papier, termopapier.

