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Przed nami trzy święta państwowe
Dzień 1 maja zwany jest również Świętem Pracy lub inaczej Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. Na całym świecie Święto Pracy obchodzone jest właśnie 1 maja.
Dnia 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi
 3 maja obchodzimy rocznicę powstania Konstytucji uchwalonej w 1791 roku.  Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Tu znaj dziecie krótki film opowiadający o tych świętach.
https://www.youtube.com/watch?v=QGGc4W1iUzM

Dziś ostatni dzień pracy w tym tygodniu. Przed nami trzydniowa przerwa. Wiemy, że teraz częściej zdarza się Wam wychodzić z domów. Zachęca do tego pogoda i zniesienie zakazu wychodzenia z domu bez opieki. 
Pamiętajcie jednak o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Nic się nie zmieniło pod tym względem. Starajcie się chronić siebie po to by nie stwarzać zagrożenia dla innych członków rodziny. Nie zapominaj cie o obowiązkowych maseczkach i zachowaniu odstępu od innych osób!

Dziś kontynujemy temat ekologiczny.  
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 Zajmiemy się segregacją smieci. Nie wymaga to wiele trudu.    W Jędrusiu od kilku lat segregujemy śmieci na: plastik, papier i resztę. A jak powinniśmy segregować śmieci w domach? 
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1. papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – niebieski), wrzucamy np.: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy

2. metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – żółty ), wrzucamy np.: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności

3. szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – zielony ), wrzucamy np.: puste, szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach

4. bio (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – brązowy ), wrzucamy np.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych

5. zmieszane (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, czyli tylko to czego udało się rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.a. papier: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek

Do pojemników przeznaczonych na segregację odpadów komunalnych NIE WOLNO WRZUCAĆ:
1. papier: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek
2. metale i tworzywa sztuczne : zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonego styropianu po żywności
3. szkło : szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, żarówek świetlówek
4. bioodpady : resztek mięsnych, kości oraz tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, ziemi i kamieni, odchodów zwierząt
5. zmieszane: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów
    
Na koniec filmik dla utrwalenia
https://www.youtube.com/watch?v=4GPtfuMWP8U

Bądźcie eko, to nie jest wcale trudne i nie wymaga wiele wysiłku!
                                                                            
                                                                                          Wasi wychowawcy







