ZPRAVODAJ EKOŠKOLY
Pokud dokážete ovlivnit vaši školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe!
Zpravodaj Ekoškoly únor 2015

Aktuality:

Březnové setkání koordinátorů
Ekoškoly v Oucmanicích

Ekoškola slaví 10 let! Slavte s námi!

Nenechte si ujít Setkání koordinátorů a sdílení
dobré praxe v Ekocentru Paleta v Oucmanicích
20. – 21. března. Užijte si s námi dva dny
sdílení, inspirace a relaxace.
více >>

Tento rok slaví program Ekoškola 10 let své
existence v České republice! Oslavte to s námi!
Jste to Vy, kdo Ekoškolou hýbe kupředu!
více >>

Na začátky programu zavzpomínáme se zkušeným koordinátorem panem Jiřím
Chloupkem z Ekoškoly z Údlic.
Program Ekoškola míří i na mateřské školy.
Ukliďme Česko - bylo by škoda nevyužít tuto výzvu nabízející pomoc při "jarním úklidu"
v celé České republice. Zapojte se do ní i vy!
Výzva Zelené školy je tu možná právě pro vás. Stojí za to se na ni podívat.
O setkání dvou Ekotýmů – z Prahy a z Tábora vám přineseme zprávu v Okénku ze škol.

Rozhovor s Jiřím Chloupkem - koordninátorem Ekoškoly v Údlicích

V rozhovoru s koordinátorem Ekoškoly v Údlicích
v Ústeckém kraji Jiřím Chloupkem zavzpomínáme na
desetiletou tradici programu Ekoškola na této základní škole.

Program Ekoškolky v ČR

V lednu tohoto roku se oficiálně otevřel program Ekoškola i
mateřským školám v celé ČR. Zájem je ohromný. A jaký je
program Ekoškola pro mateřské školy? Čím se liší oproti
základním a středním školám? To se dozvíte zde.

Výzva Zelená škola

Již potřetí vám ve spolupráci s nadačním fondem Tesco
přinášíme možnost zapojit se do výzvy Zelené školy.
Uspořádáním „zelené“ akce u příležitosti oslav Dne
Země může vaše škola získat částku 10 000 Kč. Pro
více informací se podívejte sem.

Okénko do škol – Setkání Ekotýmů
Žáci ze ZŠ Ružinovská na Praze 4 a MŠ a ZŠ Tábor, třída
Čs.armády se opět setkali, tentokrát v Praze. Během
návštěvy si zástupci obou Ekotýmů shrnuli dosavadní
průběh spolupráce na obou školách. Jaké byly z tohoto
setkání zážitky, se dozvíte zde.

Ukliďme Česko
Akce Ukliďme Česko je v plném proudu. Do jejího
uskutečnění v sobotu 18.4.2015 zbývají dva měsíce a na
webových stránkách projektu přibývají registrovaní
organizátoři i dobrovolníci kteří se vydají do boje proti
černým skládkám. Pokud vás akce zaujala, zapojte se také.

Veškeré dění Ekoškoly i další aktuality můžete sledovat na:

