Náš pátek ve Sluňákově
Dvacet vybraných žáků z naší školy se v pátek 12. října vydalo na exkurzi do
Sluňákova. Ten se nachází v Horce nad Moravou a jedná se o centrum ekologických aktivit.
Když jsme dorazili, stála před námi vysoká budova ve tvaru rohlíku. Následně jsme se
dozvěděli, že budovu postavili tak, aby zachytila co nejvíce slunečního záření a ušetřila
energii.
Cílem našeho povídání bylo zjistit, čím bychom pomohli škole získat titul Eko-škola.
Říkali jsme si, jaké máme kontejnery na odpad, elektroniku a další druhy odpadů. Vzpomínali
jsme, které z těchto kontejnerů máme na škole. Vymýšleli jsme, jak šetřit vodou, elektřinou a
chránit životní prostředí naší planety. Své nápady jsme nakreslili a popsali na malé papírky,
které jsme poté lepili na větší. Naše nápady si budete moct prohlédnout na nástěnce.
Po krátké přestávce, kterou jsme věnovali doplnění energie, jsme vyplňovali listy,
které se týkaly odpadů, energie, vody a prostředí Sluňákova. Hledali jsme určená místa
vyfocená na malém papírku v budově. V daných úkolech jsme se měli vyptávat zdejších
zaměstnanců, popřípadě vyhledávat a zkoušet různé věci. Například jsme zjistili, že Sluňákov
šetří vodu tak, že tu dešťovou používají místo pitné na splachování záchodů. Když jim
dešťová voda dojde, splachuje se normální pitnou vodou. Samotní zaměstnanci nám sdělili,
že jsou s prostředím spokojeni a plno dalších zajímavých věcí. V budově se také nachází
několik akvarijních nádob s raky a některými druhy kaprů.
Také jsme šli ven zahrát si několik her. Každý se držel se svým sousedem za ruku
v kruhu. Když se k němu dostala pneumatika, musel o sobě říct, co ho baví. Pak se stejným
způsobem pneumatiky posílaly po kruhu co nejrychleji a která se dostala na své původní
místo rychleji, zvítězila.
V další aktivitě jsme se rozdělili na čtyři skupiny po pěti členech a každý si chytil jeden
provázek, který vedl k malému otvoru ve tvaru kroužku. Na něj se položilo vajíčko a postupně
se celá skupina i s vajíčkem přesunula dolů před budovu. Nejlepší týmovou spolupráci
prokázala skupina pana učitele Poláka.
Ve Sluňákově to bylo moc fajn a doporučujeme vám se na něj vydat osobně, nebo se
podívat na jejich internetové stránky www.slunakov.cz.
S pozdravem váš Eko tým naší školy
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