ZELENÁ ŠKOLA - naša realizácia akčného plánu k 30.11.2020
V našej škôlke sme sa minulý rok zapojili do programu Zelená škola a rozhodli pre tému
ODPAD. Začali sme minulý šk. rok pracovať na zlepšení a minimalizovaní odpadu v našej
škôlke. S kolégiom sme spravili audit, tiež sme spoločne zhotovili akčný plán a takto
pokračujeme v splnení nášho akčného plánu a našich cieľov.

Akčný plán a realita


Máme v pláne zabezpečiť zberné nádoby na papier, plast, sklo a bioodpad.
A už sa nám to podarilo :) Nádoby zabezpečil člen kolégia Mgr. Filip Vágner, ktorý
spolupracoval s mestom Zvolen a nádoby nám pred škôlku mesto umiestnilo.
Ďakujeme veľmi pekne 😊.

Deti mestu Zvolen poslali ďakovný list 


Ďalej chceme zminimalizovať používanie plastových sáčkov. Vymenili sme plastové
sáčky za papierové obrúsky alebo papierové vrecká. V novembri 2020 sme ušili 30
látkových vreciek na výlety, aby sme minimalizovali akékoľvek sáčky, či obrúsky.
A tiež sme chceli zminimalizovať odpad vreciek na Mikuláša, kde Mikulášske vrecká

ušila pani Andrejka Margóčová so Soničkou Závadskou a môžeme ich opätovne
používať každý rok. Látky zabezpečila formou výmeny od pani ADA HEIS - metráž
Ing. Zuzka Rajecká. Ďakujeme veľmi krásne.



Kelímky z jogurtov, plánujeme tak ako po minulé roky používať na sadenice a tvorivé
dielne. Do kelímkov sme sadili semienka bylín, ktoré sme potom vysadili do bylinkovej
záhrady.



Tiež plánujeme vymeniť papierové utierky za klasické uteráky, pretože toto je náš
najväčší zdroj odpadu.
Táto aktivita sa nám žiaľ momentálne nepodarí zrealizovať kvôli
opatreniam, súvisiacimi s Covid 19. No do budúcna určite chceme
túto aktivitu zrealizovať.
Urobili sme však školenie pre deti, ako používať iba 1 utierku na
utretie rúk, aby ich deti zbytočne veľa nemíňali a označili sme
zásobníky číslom 1.



S kamarátmi chceme navštíviť firmu Marius Pedersen a zistiť, ako to tam všetko
funguje. Túto aktivitu plánujeme na jar 2021. Dúfame, že sa nám to podarí zrealizovať.



Plánujeme zorganizovať brigádu na deň Zeme a urobiť poriadok v okolí našej škôlky.
Túto aktivitu sme spravili s deťmi v septembri, pretože na Deň Zeme bola škôlka
zatvorená z dôvodu celoštátnej karantény. S deťmi sme vyčistili okolie škôlky, použili
sme gumové rukavice, potom sme odpad potriedili do zberných nádob a nakoniec sme
si dezinfikovali rúčky.

S kamarátmi si radi aj častejšie upratujeme svoje okolie 😊



Samozrejme budeme kamarátov vzdelávať na tému odpad počas skupinových aktivít
a samostatných materiálov.
Počas týždňa sa neustále vraciame k ochrane prírody, téme odpad a učíme sa nové
a zaujímavé veci zážitkovou a hravou formou 😊. Tiež sme zaradili aj aktivity o odpade
do každodenného pracovného cyklu a tak sa kamaráti môžu k téme o odpade a ochrane
prírody hocikedy vrátiť.

Tu sú niektoré aktivity a knihy, ktoré majú stále k dispozícií:

Natočili sme počas zatvorenej škôlky z dôvodu Covid 19 aj video pre kamarátov o separovaní
odpadu, ktoré sme im poslali, aby si mohli doma s rodičmi pretriediť odpad.



Zorganizujeme stretnutie so starými rodičmi na tému odpad, kde máme v pláne vyrábať
zo starých tričiek tašky. Naučili sme deti ako si tašku môžu z trička vyrobiť a potom
sme natočili pre starých rodičov videonávod ako si môžu tašku vyrobiť zo starého trička.
Starý rodičia nám spätne posielali fotky ako si spolu s vnúčatkom tašku vyrobili.

Tiež sme pre rodičov pripravili výzvu s návodom ako si môžu vyrobiť jesennú výzdobu
zadarmo a z prírodných materiálov, aby ju zbytočne nekupovali a tak nevznikal zasa odpad.
Rodičia nám tiež posielali fotky, ako si výzdobu s deťmi vyrobili.




Tiež zorganizujeme burzu oblečenia a hračiek, ktoré potom odovzdáme do
komunitného centra na Balkáne – máme v pláne na jar 2021.
S kamarátmi nájdeme zberné miesta pre zubné kefky a baterky v okolí škôlky, aby tam
potom s rodičmi mohli odniesť použité kefky aj baterky.
Táto činnosť sa nám podarila ešte pred zatvorením škôlky. Vybrali sme sa hľadať
v okolí škôlky, kde budú môcť ísť deti s rodičmi vyhodiť nepotrebné batérie. Na zberné
miesto pre zubné kefky sme sa dohodli, že ich budú nosiť do potravín Coop Jednota.

Potom sme si spolu vyrobili mapu, ako sa tam s rodičmi dostanú.



Pravidelne budeme informovať rodičov o tom, čo sa v škôlke deje a ako sa môžu
zapojiť. Rodičov informujeme a žiadame o spoluprácu pomocou nástenky a emailov.



Vytvoríme eko hliadky – kamaráti budú kontrolovať, či sa v našej škôlke správne triedi,
či sa voda a elektrika zbytočne nemíňajú.
Predškoláci po pracovnom cykle majú službu a každý má nejakú úlohu (uložiť
koberčeky, pripraviť miestnosť na jedenie a ďalšie), ktorú treba urobiť. Do týchto
činností sme zaradili aj eko hliadku, ktorá má za úlohu odniesť šupky z ovocia
a zeleniny do kompostéra, skontrolovať, či je odpad správne potriedený, či netečie
zbytočne voda a či sa zbytočne nesvieti. Na to nám slúži táto kartička, pomocou ktorej
deti vedia, čo majú urobiť.




Začneme viac tlačiť obojstranne. Tlačíme obojstranne a aj sme tlač zmenšili na formát
A5.
S kolégiom vytvoríme bylinkovú záhradu na pestovanie bylín na čaje, aby sme
zminimalizovali kúpu čajov a tým pádom aj zmenšili odpad a vyrobíme kompostér, aby
sme mohli bioodpad vyhadzovať tam.
Túto činnosť sme zorganizovali s kolégiom a deťmi v júni, keď sme sa vrátili do škôlky.
Bol to príjemne strávený čas, kde sme vyhotovili kompostér, bylinkovú záhradu
a prístrešok.

Deti na jeseň bylinky ostrihali a dali ich vysušiť. Teraz si už z neho pripravujú chutný čajík.



Poprosíme rodičov o recepty nátierok, ktoré chutia deťom, aby sme predišli odpadu
z desiat a olovrantov. Receptov už máme vyzbieraných 14 a s deťmi sme si vyrobili
knihu receptov na pomazánky z ktorých nám naša kuchárka Anka pripravuje.

A takto sme akčný plán vyhodnocovali a monitorovali s deťmi 😊

