Odpad z nebe nespad
Příručka dobré praxe

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou příručka obsahující příklady dobré praxe ze škol zapojených do pilotního ročníku projektu
„Odpad z nebe nespad“, jehož cílem bylo probudit větší zájem žáků o problematiku odpadů a podpořit odpovědné
nakládání s odpady ve školách. Smyslem příručky je představit všem účastníkům projektu, ale i dalším zájemcům
postupy, které se zapojeným školám při realizaci projektu osvědčily, ukázat hmatatelné výsledky a přinést inspiraci
pro další práci.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem učitelům za zpracování závěrečných zpráv z realizace projektu, které
jsme k sestavení této příručky využili.
Ekodomov, o.s.

Školní vzdělávací projekt „Odpad z nebe nespad“
spojuje vzdělávání o odpadech s konkrétními kroky vedoucími k šetrnějšímu nakládání s odpady ve školách; je určen pro
žáky ZŠ a nižších ročníků gymnázií; je plně v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Aktivity projektu
realizované o.s. EKODOMOV:
potřebné znalosti
• úvodní seminář pro učitele
v oblasti hospodaření s odpady, informace k realizaci projektu;
náměty jak téma
• pracovní a metodické materiály
odpadů zařadit do výuky;
• výukové programy pro děti
znalosti získané
zábavnou formou;
• nádoby na odpad
účelná a jednoduchá možnost, jak separovat odpady;
• závěrečná konference
prezentace výsledků projektu

realizované školami:
• zavedení fungujícího systému sběru papíru, plastů,
nápojových kartonů, skla, hliníku;
• oddělený sběr a kompostování bioodpadu;
• sběr vybitých baterií;
• mapování a úklid černých skládek;
• exkurze do závodů zabývajících se zpracováním
vytříděných odpadů;
• osvěta pro mladší děti, jejich rodiče a prarodiče.
Více informací o projektu na adrese www.ekodomov.cz.

Školy zapojené do pilotního ročníku projektu
(řazeno abecedně)

ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora
Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora
e-mail: skola@zsjp.kutnahora.cz
www.zsjp.kutnahora.cz

ZŠ Uhlířské Janovice
Třebízského 268, 285 04 Uhlířské Janovice
e-mail: zs@zsuj.cz
www.zsuj.cz

ZŠ Kamenná Stezka, Kutná Hora
Kamenná Stezka 40, 284 01 Kutná Hora
e-mail: skola@zsks.kutnahora.cz
www.zsks.kutnahora.cz

ZŠ Velké Přílepy
Pražská 38, 252 64 Velké Přílepy
e-mail: zdenka.hlouskova@zsvelkeprilepy.cz
www.zsvelkeprilepy.cz

ZŠ, Kremnická, Kutná Hora
Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora
e-mail: skola@zszi.kutnahora.cz
www.zszi.kutnahora.cz

ZŠ Záboří nad Labem
Záboří nad Labem 71, 285 74, okr. Kutná Hora
e-mail: zszaborinl@seznam.cz

ZŠ Měcholupy
Holedečská 2, 439 31 Měcholupy, okr. Žatec
e-mail: luciekubiz@seznam.cz
ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Hlavní 6, 438 01 Nové Sedlo, okr. Žatec
e-mail: jitka.zamrzlova@seznam.cz

ZŠ Zbraslavice
Komenského 190, 285 21 Zbraslavice,
okr. Kutná Hora
e-mail: zszbraslavice@sendme.cz
www.zszbraslavice.cz
ZŠ Petra Bezruče, Žatec
Petra Bezruče 2000, 438 01 Žatec
e-mail: skola@1zs.zatec.cz
www.1zs.zatec.cz
Pilotní ročník projektu proběhl ve školním roce 2007/2008.

ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora
Cílem, který si v rámci projektu vytyčila ZŠ Jana
Palacha, byl sběr plastových lahví, víček a zejména
nápojového kartonu. Do projektu se zapojili žáci
a učitelé 1. stupně a dvě třídy stupně druhého.
Škola získala nádoby na plast a nápojové kartony,
které rozmístila na chodbách školní budovy. Děti
do nich nosily plastové lahve, krabičky od mléka
a smetánků. Zájem dětí byl zřejmý, neboť separace
těchto komodit byla na 1. stupni 100%. Nazmar
nepřišel ani papír. Ten byl odvážen do sběrny
a za uplynulý školní rok ho děti nasbíraly a odevzdaly 5 000 kg.
Na škole již několik let probíhá sběr tvrdých plastů
– zejména víček od PET lahví. S myšlenkou sběru přišlo občanské sdružení „Cesta životem bez
bariér“, které na škole působí. Víčka jsou vykupována a finanční prostředky, které jsou touto cestou získány, sdružení používá na nákup pomůcek
pro postižené děti a financování své činnosti. Se
sběrem víček pomáhá nejenom ZŠ Jana Palacha,
ale i řada dalších škol a organizací. Do sběrny bylo
za uplynulý školní rok odevzdáno 2 400 kg těchto
tvrdých plastů.
Sběr a odvoz víček od PET lahví a dalších plastů
lze dohodnout se zpracovatelskou firmou; jednou
z nich je KAMAplast, s.r.o. Braňany
(www.kamaplast.cz).

Škola při práci na projektu ve velké míře využila pracovní
listy, které byly v rámci projektu vydány. Osvědčilo se, že
si každý učitel vybral téma, které ho zaujalo, a to pak
zpracoval společně se žáky. Při práci byli žáci vedeni
k tomu, aby vycházeli nejenom z učiva, ale aby získávali
informace rovněž z encyklopedií a z internetu.

Jako silnou stránku projektu hodnotím, že všechna témata jsou součástí
environmentální výchovy, tudíž součástí ŠVP.
Projekt není odtažen od učiva, naopak je může
oživit.
Mgr. Ivona Hapalová,
koordinátorka projektu na ZŠ Jana
Palacha

Žáci se starali i o své okolí. Pravidelně sbírali odpadky
v blízkém okolí školy, žáci 5. ročníku se vydali mapovat
černé skládky v širším okolí. Zjištěnou černou skládku
nahlásili na odbor ŽP MěÚ Kutná Hora; skládka byla
následně zlikvidována.

V rámci projektu vznikla
celá řada výtvarných
výstupů. Zde je jeden
z návrhů na odpadkové
koše.

ZŠ Kamenná Stezka, Kutná Hora
ZŠ Kamenná Stezka si pro svou práci v projektu vybrala vermikompostování. Co se pod tímto
zvláštním názvem skrývá, už přesně vědí žáci 3.
a 4. ročníků pod vedením p. uč. Ivety Mašínové,
Pavlíny Opaskové a Renaty Petrdlíkové.

Při vermikompostování
se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi
kvalitní organické hnojivo - vermikompost.
Tento způsob kompostování ocení lidé, kteří
nemají vlastní zahradu, na které by mohli
kompostovat. Vermikompostér lze umístit
na chodbu, na balkón, do garáže, dílny,
kuchyně nebo do třídy ve škole či
do kanceláře.

Zjistili jsme, že stačí žížaly krmit jedenkrát týdně. Při častějším krmení žížaly nestačily odpad zpracovávat a začaly se nám množit vinné
mušky. Určená dvojice žáků navážila 250 g odpadu a rozdělila ho
na menší kousky, aby byl lépe stravitelný.

Získaný vermikompostér žáci umístili ve třídě
v rohu vedle umyvadla. Vypracovali rozpis služeb,
aby bylo možné zajistit žížalám potřebné podmínky. Děti se dozvěděly, jakým bioodpadem
je možné žížaly krmit a co je pro ně nevhodné.
Nejčastější potravou byly zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, chlebové kůrky a lesklý papír. Jídelníček žížal děti výtvarně
ztvárnily.
Od listopadu 2007 do května 2008 bylo naplněno první patro vermikompostéru a žížaly se přestěhovaly do druhého patra. Po zaplnění všech
tří pater vermikompostéru škola plánuje vzniklé organické hnojivo využít na okrasné rostliny
ve škole a na školním pozemku.

Ukázka z rozpisu služeb.

ZŠ Kremnická,
Kutná Hora – Žižkov
Cílem projektu na ZŠ Kremnická bylo umístit sběrné nádoby na separovaný odpad ve škole a naučit je děti správně používat. Projekt byl realizován
na 1. stupni.
Nádoby na odpad (plast, směsný odpad a v případě papíru krabice) byly umístěny v každé třídě. Papír nosily děti každý den na jedno místo
ve škole, kde byl shromažďován a poté v rámci
sběru odvážen. Plast děti vynášely do žluté popelnice umístěné na dívčích záchodech, kterou paní
uklízečky jednou za týden vyvezly do kontejneru
před školou. V průběhu projektu byl tento systém
zaveden i pro papír, a to z důvodu nedostatku
krabic a prostor pro jeho sběr.

Kočky vyrobené z odpadů.

Aby děti věděly, do kterého koše mají odpadky
házet, připravili si žáci 4. tříd asi hodinový program
o odpadech, který představili spolužákům ve 2.
a 3. třídách. V průběhu roku byli do projektu částečně zapojeni i žáci 2. stupně.
Při realizaci aktivit škola využila pracovní listy, ale
přišla také s celou řadou vlastních námětů: žáci
navštívili skládku odpadů a sběrný dvůr v Čáslavi,
redakční seminář pracující ve škole připravil několik
otázek o třídění odpadů pro žáky školy i obyvatele
Kutné Hory a získané výsledky pak zpracoval, děti
vyráběly výrobky z odpadních materiálů aj.

Výuka o odpadech pro mladší spolužáky.

ZŠ Měcholupy

Mezi problémy, se kterými jsme se při realizaci projektu
setkali, patří nezodpovědnost a nedůslednost dětí (týkající se správného třídění odpadů)
a někdy až pocit marnosti ze strany učitelů. Přínosem však je, že přibližně třetina dětí 1. stupně přistupuje k dané problematice zodpovědně. Někteří žáci
rodičům předvádí, jak sešlápnout PET lahev, a nutí
je třídit odpad i doma.
Mgr. Jana Kořínková, koordinátorka
projektu na ZŠ Kremnická

Cílem projektu na ZŠ Měcholupy bylo rozšířit
a zefektivnit separaci odpadů, rozmístit nádoby
na odpad do jednotlivých tříd a školní družiny
a naučit žáky i zaměstnance školy tyto nádoby
účelně využívat. V rámci projektu byly stanoveny
i dílčí cíle: využívat odpadní materiály ve výuce
výtvarné výchovy a pracovních činností, uspořádat ve škole výstavu a uskutečnit přednášku
o odpadech pro rodiče žáků a širokou veřejnost.
Na podzim byly nádoby umístěny do jednotlivých tříd, poté bylo potřebné děti naučit, co, kam
a proč vhazovat. Tomu předcházel záznam toho,
co doma i ve škole skrývá odpadkový koš, a výukový program, který zrealizovalo občanské sdružení Ekodomov.

Jednoduché nebylo ani naplnění dílčích cílů. Komplikované bylo uspořádání výstavy, ale nakonec se
vše zdařilo a práce žáků zdobí školu. Vzhledem
k tomu, že škola realizovala celou řadu dalších aktivit (např. mapování černých skládek v okolí, exkurze
na sběrný dvůr, informační nástěnka o odpadech),
byla nucena upustit od realizace přednášky pro
veřejnost, která již nebyla v časových možnostech
projektu. Místo ní však děti vytvořily informační
leták o správném třídění odpadů.

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Cílem projektu na ZŠ a MŠ Nové Sedlo bylo naučit
děti třídit odpad. Kromě běžných komodit, jakými
jsou např. papír nebo plast, se ZŠ a MŠ rozhodla
třídit také organický odpad.
Koše jsou umístěné na chodbách školy; byly určeny služby na jejich vynášení do kontejnerů v obci.
Co do kterého koše patří, se děti dozvěděly nejenom na výukovém programu o.s. Ekodomov, ale
především od p. učitelek Jitky Zamrzlové a Kristýny Zemanové, které vymyslely řadu dalších her
s tématikou odpadů. Děti už dnes nejsou těmi,
kdo jsou seznamováni, ale naopak samy seznamují okolí se svými znalostmi a zvyky.
Děti se v rámci projektu rovněž staraly o své okolí,
a to jak vně (sběr odpadků), tak uvnitř školy. Celá
budova je vyzdobena nástěnkami k tématu projektu
a výrobky z odpadních materiálů, které vyráběli žáci
na školní výstavu. Ta se konala v květnu a byli na ni
pozváni rodiče, zástupci obce a další občané.

Využití odpadových materiálů ve výuce se dařilo.

Odpad je důležité nejenom třídit, ale využívat pro
tvořivou činnost.
Informační nástěnka o třídění odpadů.

Chvíli trvalo, než jsme se
naučili třídit odpady tak, jak to vyžaduje
systém obce, kde škola sídlí. V počátcích, kdy se
žáci vše teprve učí, je třeba zvýšená kontrola, zda to
dělají správně. Tato důslednost ze strany některých pedagogů chyběla, což vidím jako největší úskalí projektu. Ačkoli
se naplňování hlavního cíle zdálo náročné, dnes třídíme papír,
PET lahve, směsné plasty, sklo a obaly od nápojů. Těší nás,
že většina žáků už to dělá automaticky a dokáže poradit
i těm, kteří ještě tápají.
Mgr. Lucie Kubizňáková, koordinátorka projektu
na ZŠ Měcholupy

Děti nejenže si jasně uvědomují, proč a kde
střádat bioodpad, ale je to jejich oblíbená aktivita.
Např. doma k snídani snědí banán, a jelikož vědí,
že každá slupka, která neskončí v normálním koši,
nýbrž v biokoši, je „přínosem pro naše kamarády
v kompostu“, raději ji donesou do MŠ a vyhodí ji
zde do biokoše.

ZŠ Uhlířské Janovice
Cílem projektu na ZŠ Uhlířské Janovice bylo
naučit žáky školy třídit odpad – konkrétně plasty
a nápojové kartony. Projekt probíhal na 2. stupni;
pro jeho realizaci byl z každé třídy vybrán jeden
zástupce. Zástupci tříd se společně s třídními učiteli a paní ředitelkou Dagmar Srbovou scházeli
na pravidelných schůzkách. Projekt byl rozdělen
do několika etap.
V první etapě byl kladen důraz zejména na propagaci třídění odpadu a podchycení zájmu žáků.
Vznikla celá řada výtvarných prací, ale i slohových
cvičení o možnostech třídění odpadu ve škole,
doma i v obci. Třídění odpadu a jeho následnému využití se žáci věnovali i v hodinách anglického jazyka.
Ve druhé etapě žáci sledovali množství vyprodukovaného odpadu.
Ve třetí etapě byly ve škole rozmístěny nádoby
na tříděný odpad. O umístění nádob na nejvíce
frekventovaná místa rozhodli zástupci tříd (kromě
chodeb se osvědčily i prostory šaten). Nádoby
s vytříděným odpadem vynášely paní uklízečky. O úspěšnosti třídění byli žáci informováni
prostřednictvím školního rozhlasu nebo třídních
koordinátorů projektu.

Popisky k nádobám vytvořili žáci vyšších ročníků
v hodinách pracovních činností a informatiky.

Ve čtvrté etapě žáci využili pracovní listy –
seznámili se s odlišnostmi jednotlivých obalů,
vyhledávali v okolí školy a svého bydliště kontejnery na tříděný odpad, společně s vyučujícími
se zamýšleli nad množstvím nádob na třídění
ve městě a navrhovali jiná možná řešení. Zamýšleli se také sami nad sebou – jak mohou přispět
ke snížení množství odpadů.
V páté, poslední etapě žáci hodnotili, co vše se
jim podařilo v rámci projektu uskutečnit: na škole
byl zaveden sběr plastů a nápojových kartonů,
do sběrny bylo odevzdáno 28 tun papíru. Mnozí
žáci zapůsobili i na své rodiče, aby třídili i doma,
neboť zjistili, že svým jednáním mohou přispět
k čistotě místa, ve kterém žijí.

Jeden z plakátů nabádající k třídění odpadu do sběrných
nádob.

ZŠ Velké Přílepy
Cílem projektu na ZŠ Velké Přílepy bylo naučit
žáky 2. stupně třídit odpad. Pod touto jednoduchou formulací se skrývá spousta aktivit a dílčích
cílů, jejichž splnění je neméně důležité.
Škola se rozhodla separovat papír, plasty, bioodpad, vybité baterie a hliník. V chemické laboratoři
se sbírá také sklo. Pro všechny druhy odpadů byly
na chodby školy umístěny patřičné nádoby; papír
se sbírá i z domácností a 4krát ročně je odvážen
do sběrny. O nádoby se starají děti v rámci pracovních činností.
Na úplném začátku však bylo nutné zjistit: „Co
skrývá odpadkový koš?“. Aktivita probíhala celý
týden a výsledkem byl pracovní list se zaznamenaným množstvím odpadů, které jednotlivé třídy
vyprodukují. Následoval výukový program, který
dětem pomohl lépe se orientovat v druzích odpadu a který byl také podnětem k tomu, aby žáci
začali více přemýšlet, než odpad vyhodí do koše.

Výukový program o.s. Ekodomov

Žáci ve vyučování vyplňovali pracovní listy, které
svou povahou zasahovaly do různých vyučovacích předmětů.
Téma hliníku a skla zpracovali samostatně
(za pomoci pracovních listů); samostatná práce
žáků zcela nahradila výklad učitele. Své poznatky pak žáci zpracovali v programu PowerPoint
do prezentací, které představili ostatním. Výrobu,
použití a likvidaci baterií žáci mapovali obdobným způsobem v rámci výuky fyziky. Odpad se
stal námětem i pro hodiny českého, anglického
a německého jazyka a pro výtvarnou výchovu.

Do projektu se částečně zapojil i 1. stupeň: žáci vytvořili
výstavku o třídění odpadu a o jeho významu.

Co patří do kontejneru na plast? To ve Velkých Přílepech
vědí ti, kdo mapovali používané značky na obalech.

Po letošní zkušenosti
z předmětu chemie vím, že se
osvědčuje spolupráce žáků ve skupinách
a pevně stanové téma. To pak děti samostatně rozpracovaly. Každý ve skupině měl svůj
úkol, který musel splnit. Žáci tak dokázali, že umí
spolupracovat, umí si vyhledat informace a také
je náležitou formou prezentovat.
Ing. Pavla Řičařová, koordinátorka
projektu na ZŠ Velké Přílepy

ZŠ Záboří nad Labem
Cílem projektu na ZŠ Záboří nad Labem bylo vést
děti ke třídění odpadů, ukázat možnosti jejich dalšího zpracování a minimalizovat množství odpadu
ve škole.
Papír, plast a nápojový karton škola třídila už dříve, k těmto druhům přibyl sběr bioodpadu, hliníku a baterií. V rámci projektu škola získala nové
barevné nádoby, které jsou umístěny v obou třídách a ve sborovně, kam mají žáci volný přístup.
Na chodbě školy stojí vermikompostér, do kterého
děti začaly třídit organický odpad vznikající ve škole.
V říjnu byl zahájen sběr hliníku, a to nejen ve škole,
ale i v obci. Sběrné nádoby stojí např. i na hřbitově,
kam lidé ukládají hliníkové kalíšky od svíček. Každá
třída zpočátku nabalovala hliník do koulí. Později
už to nebylo možné, ale koule zůstaly jako symbol
snažení dětí – dnes na ně děti nalepují samolepky
s množstvím sebraného hliníku. Od října do června ho bylo do sběrny odevzdáno 75 kg!
Ve spolupráci se společností ECOBAT (www.
ecobat.cz) škola zahájila sběr baterií. Sběrné boxy
jsou umístěny ve škole, na poště, ve dvou obchodech a na nádraží v čekárně ČD. Za 5 měsíců se
nastřádalo 20 kg článků. Škola uspořádala rovněž
2 sběry papíru, při nichž bylo sebráno 6 160 kg.

Zajímavou aktivitou bylo vytvoření dokumentu
„Po cestě našeho odpadu“, na kterém pracovala
paní učitelka Ivana Stará. V průběhu jarních prázdnin se vydala do provozoven zpracovávajících
odpady, aby zjistila, kam ze Záboří putuje směsný odpad, tvrdý plast, igelitové fólie, PET lahve,
vysloužilé elektrozařízení, papír, nápojový karton,
sklo a hliník. Výstupem je dokument mapující cestu zmíněných odpadů od kontejneru až po finální
výrobek.
Téma odpadů prolíná v ZŠ Záboří nad Labem
celou výukou. Odpad děti využívaly i ke hrám
a výtvarným činnostem. Odpadem ozdobily
vánoční strom v obci (použily např. koule ze strečové fólie a proužky papíru), vyráběly vánoční přání
zdobená rytím do hliníkového plechu od svíček,
stavěly sněhuláky z kelímků od jogurtu a starých
ponožek, vytvořily karneval odpadků (pohádkové
postavy z PET lahví a dalšího odpadního materiálu), vyrobily sluníčka z CD a mnoho dalšího.

Práce na projektu
nám přinesla mnoho nových
poznatků, užitečných zkušeností, navázání nových kontaktů a setkání s příjemnými lidmi. Děkujeme, že jsme měli možnost
se projektu účastnit.
Ivana Stará, koordinátorka projektu
na ZŠ Záboří n. L

Výborná spolupráce funguje s obecním úřadem i občany
obce. Děti pravidelně uveřejňují informace o třídění
odpadu a jeho dalším využití na obecní nástěnce,
o svých aktivitách také pravidelně zveřejňují články
v tisku.

Ve spolupráci s obecním úřadem děti umístily
ve vývěsce u kontejnerů seznam odpadů, které
do nich patří a nepatří. V obci děti roznesly letáky
o zapojení školy do projektu, spolu s informacemi
o třídění odpadu a významu sběru jednotlivých
komodit. Součástí roznášky, která proběhla ve 2
vlnách, byl i dotazník pro občany týkající se třídění
odpadů a jejich názoru na sběr odpadů v obci.

Zpracování odpadu vermikompostováním. Děti pozorovaly
obyvatele vermikompostéru pod lupou i mikroskopem
a určovaly je podle klíče.

K tomu voda, doušek vzduchu,
ať se pěkně pomějí
a ten náš bioodpad
v kompost pěkně přemění.
Je to práce, to vám povím,
pěkně se to zahřeje,
plevelům i poslům chorob,
ouvej, ouvej, ouvej je.

Hliníkové koule.

Aby kompost dobře vyzrál,
pomohou zas žížalky,
chodbičky v něm nadělají,
pozvou k sobě píďalky.
Už je kompost, dar přírody,
ke své práci připraven,
už se těší na kytičky, stromy, keře,
zeleninu ze záhonku,
že vyžene brzy ven.

ZŠ Zbraslavice
Mandala z víček od PET lahví k Svátku matek.

Odvoz většího množství tenkostěnného hliníku
lze dohodnout se zpracovatelskou firmou. Obrátit se můžete např. na firmu EKO Metalrecycling
Rýmařov ( www.erben-ekometal.cz) nebo Alutherm v Mníšku pod Brdy (www.alutherm.cz).

Kde je kompost, tam to žije
Ivana Stará a žáci ze Záboří nad Labem
Ovoce i zelenina,
obilí i brambory,
rostou doma na zahradě
nebo někde na poli.

Cílem projektu na ZŠ Zbraslavice bylo umístit
do školy nádoby na tříděný odpad a naučit všechny žáky i zaměstnance, jak správně třídit. Hlavními
realizátory projektu na škole byli žáci 5. a 9. ročníku pod vedením paní učitelky Jitky Kovandové.
Prvním úkolem bylo rozhodnout, které odpady
se budou třídit: volba padla na papír, plast, víčka od PET lahví a baterie. Poté proběhl výběr
a objednání nádob a realizace výukového programu, kterého se zúčastnili žáci 5. a 9. třídy. Získané znalosti předali svým mladším spolužákům
- žáci z 5. tříd na 1. stupni, žáci z 9. tříd na stupni
druhém. Využili nejenom poznatků z výukového
programu, ale obohatili ho (zvláště na 1. stupni)
o vlastní originální hry. Nádoby na odpad byly
umístěny na chodby, odkud je žáci sami vynášeli
do kontejnerů vedle školy. Po čase tuto činnost
převzala paní uklízečka.

Co ze země vyrostlo,
musíme jí vrátit,
dáme všechno na hromádky,
nic se nesmí ztratit.

V rámci projektu vznikla nástěnka o odpadu,
kde jsou informace nejenom o tom, „co kam
patří“, ale i o množství odpadu, který je na škole
vyprodukován.

Bakterie užitečné
přispěchají na hostinu,
hlavní menu „bioodpad“
nenechají bez počinu.

Žáci rovněž provedli osvětu o třídění odpadu mezi
obyvateli Zbraslavic a vytvořili anketu, jejíž výsledky sepsali do krátkého článku. Někteří žáci provedli
anketu doma u rodičů a dalších příbuzných.

Ke konci školního roku proběhlo zhodnocení
projektu. Realizace se zdařila přibližně na 70%
(najdou se například žáci, kteří odpad záměrně
netřídí a snaží se ostatním jejich snahu zkazit).
Přesto byl celý projekt pro většinu dětí i zaměstnanců školy poučný, mnozí se rozhodli pro separaci odpadu také doma.

Prezentace celoroční práce na závěrečné konferenci
ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře.

ZŠ Petra Bezruče, Žatec

propagační a informační materiály, v matematice
a fyzice prováděli nejrůznější výpočty, v občanské
výchově bylo simulováno zasedání zastupitelstva,
které jednalo o problému s ekologickou tématikou,
výjimkou nebyly ani hodiny pracovních činností
a přírodopisných praktik.

Zapojení žáků do projektu lze v souhrnu hodnotit velmi
kladně; jedná se o přínosnou aktivitu, a to
zejména z motivačního hlediska. Přístup žáků lze
dokumentovat i na příkladu dojíždějících z okolních
obcí, kteří ve dvou případech přenesli svou iniciativu
i do místa svého bydliště. Podařilo se jim zapůsobit
na představitele místních zastupitelstev do té míry, že
i zde byly pořízeny kontejnery na tříděný odpad. Žáci
zde pečují o vývěsky s ekologickou tématikou a pravidelně o víkendech čistí prostředí obce od odpadů.
Jaroslava Kumstýřová, koordinátorka
projektu na ZŠ Petra Bezruče

Hlavním cílem projektu na ZŠ Žatec bylo upevnit
povědomí žáků o nutnosti třídění odpadů. Tento
hlavní cíl byl rozpracován do dílčích cílů: uvědomit
si vážnost problémů souvisejících s množstvím produkovaných odpadů, seznámit se s životním cyklem
různých materiálů (se zaměřením zejména na bioodpad a plast) a realizovat opatření vedoucí k minimalizaci odpadů.
Hlavními aktéry projektu byli žáci 6. A pod vedením
paní učitelky Jaroslavy Kumstýřové, kteří postupně
zapojili do jednotlivých činností i své spolužáky. Žáci
vytvořili propagační materiály, které umístili ve škole a průběžně aktualizovali, uskutečnilo se několik
rozhlasových relací seznamující ostatní žáky s projektem, další informace byly průběžně zveřejňovány
ve školním časopise i v místním tisku.

Severočeské centrum ochránců přírody Tilia Ústí nad
Labem za podpory Ústeckého kraje udělilo škole
Stříbrnou lipovou ratolest za ekovýchovné vzdělávací
a osvětové působení na děti. Toto ocenění bylo uděleno
především za aktivity související s realizací projektu
„Odpad z nebe nespad“.

Třídy 1. stupně byly seznámeny s problematikou
odpadů formou pohádky, kterou si pro ně připravili
žáci 6. A; obdobná scénka byla realizována i ve školní družině. Ve škole byly umístěny nádoby na papír,
plast, nápojové kartony, sklo, baterie a jeden zkušební
koš na bioodpad. Třídění probíhalo formou soutěže,
neboť se ukázalo, že soutěžní atmosféra napomáhá
zlepšení situace v této oblasti.
Téma odpadů do značné míry prolínalo celou výukou:
v hodinách českého jazyka žáci psali slohové práce týkající se odpadů, v hodinách výtvarné výchovy vyráběli
výrobky z odpadních materiálů, v informatice vytvářeli

Děti z 1. stupně byly s tématikou odpadů seznámeny
formou pohádky, kterou připravili žáci 6. A.
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