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odpad z nebe nespad 
2009/2010

příručka dobré praxe

Ve školním roce 
2009/2010 se 19 škol 
zúčastnilo projektu 

odpad z nebe nespad. 
podnikaly různé aktiVity 
Vedoucí k šetrnějšímu 

nakládání s odpady.

pojďme se podíVat, jak 
byly úspěšné.



2

Kdo je Ekodomov a co dělá?
Ekodomov jE přEdní nEvládní nEzisková organizacE zabývající 
sE osvětou o sEparaci bioodpadů a kompostování. pro naplnění 
svého poslání rEalizujE:

•	 Vzdělávání	dětí	a	mládeže, pro které nabízí ekologické výukové programy na téma se-
parace odpadů, úspor energie, vody, ekologického zemědělství, šetrné dopravy apod. 
Programů se každoročně účastní několik set žáků ZŠ. Další aktivitou jsou dlouhodobé 
projekty zaměřené na podporu separace odpadů/bioodpadů a utváření odpovědného 
přístupu k životnímu prostředí v základních i středních školách.

•	 Vzdělávání	dospělých,	zejména pedagogů, pracovníků samospráv měst a obcí, ne-
vládních neziskových organizací a dalších institucí, pro které připravuje semináře za-
měřené nejen na problematiku odpadů.

•	 Osvětové	 kampaně,	 jejichž cílem je vyšší informovanost veřejnosti o odpovědném 
nakládání s bioodpady a snížení množství skládkovaného bioodpadu. 

•	 Soutěž	Miss	kompost,	jejímž záměrem je rozvoj domácího kompostování jako nejlev-
nější a nejlepší formy využívání bioodpadu z domácností. Soutěž podporuje ideu, že 
kompostování patří k modernímu životnímu stylu. Soutěž se koná již od roku 2005 a 
každoročně zaznamenává větší počet příznivců.

•	 Komunitní	kompostování	a	dobrovolnickou	službu	Mistr	nulového	odpadu	- komu-
nitní kompostování umožňuje kompostovat bioodpady i lidem, kteří bydlí v bytě a nemají 
vlastní zahradu. Cílem dobrovolnické služby Mistr nulového odpadu je poradenství ob-
čanům při realizaci tohoto způsobu kompostování.

•	 Specializované	 poradenství	 v	 oblasti	 třídění	 a	 zpracování	 bioodpadů	 a	 péče	 o	
půdu, a to jako formou osobních konzultací, tak prostřednictvím internetové služby 
„Kompostovací poradna“.

•	 Ekocentrum	a	Dětský	klub	Šárynka	– prostor ekocentra je určen pro realizaci osvě-
tových vzdělávacích programů, seminářů a workshopů pro školy i širokou veřejnost. V 
rámci dětského klubu inspirovaného lesními mateřskými školami v Německu, Dánsku, 
Švédsku a jinde ve světě jsou vzdělávány děti ve věku od 3 do 6 let, u kterých je budo-
ván vztah k přirozenému přírodnímu prostředí a poznávání přírodních zákonitostí. 

•	 E-shop	s nabídkou pomůcek ke kompostování a sběru bioodpadu, jako např. kom-
postovatelné sáčky a koše, několik typů kompostérů, odborná literatura, vzdělávací 
materiály nebo kompostovatelné nádobí.
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Úvodní slovo

piKtOgraMy

abychom	Vám	usnadnili	orientaci	v	příručce,	použili	jsme	v	ní	několik	piktogramů:	

	 cíl	projektu

	 separace	odpadu

	 aktivity	realizované	v	rámci	projektu

	 zhodnocení	a	udržitelnost	projektu
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Uvědomili	jsme	si,	že	odpad	za	nás	lidi	nikdo	neuklidí	ani	nezlikviduje.	takhle	je	to	jen	v	pohádkách.	Ve	skuteč-
nosti	je	to	na	nás.

žáci	1.	stupně	ZŠ	Maleč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

držíte v rukou příručku obsahující příklady dobré praxe z 19 škol zapojených do projektu Odpad z nebe nespad ve škol-
ním roce 2009/2010. Cílem projektu Odpad z nebe nespad, určeného základním školám a nižším ročníkům gymnázií, 
bylo nejenom zvýšit	znalosti	žáků	o	ekologicky	odpovědném	nakládání	s	odpady, ale zároveň zajistit	separaci	od-
padů	přímo	ve	školách. 

V rámci projektu byla realizována řada	aktivit směřujících k tomuto cíli. Projekt zahájil vstupní odborný seminář pro uči-
tele, na který navázaly výukové	programy pro školní ekotýmy, v jejichž průběhu si žáci vyzkoušeli separaci odpadů a do-
zvěděli se, co se s odpady po jejich vytřídění děje. Ekodomov pořídil školám potřebné vybavení	pro	separaci	odpadu	
v podobě nádob, sáčků, pytlů, kompostérů atp. Zároveň v průběhu projektu poskytoval školám odbornou	a	metodickou	
pomoc formou konzultací a návštěv ve školách. Ekodomov také vytvořil pro školy metodické	a	pracovní	listy, které pe-
dagogům umožnily jednoduše začleňovat odpadová témata do výuky. Průvodce listy – Andyho a Toma – si oblíbili nejen 
žáci, ale i učitelé. Andy s Tomem budou i Vás provádět stránkami této příručky, jejímž záměrem je představit Vám vlastní	
práci	škol v projektu, jejich osvědčené postupy a aktivity vedoucí k účelné separaci odpadů přímo ve školách. 

Dovolte nám, abychom na tomto místě poděkovali všem žákům a pedagogům za jejich aktivní účast v projektu. Všechny 
zapojené školy odvedly velký kus práce s hmatatelnými výsledky. Žáci se podělili o své zkušenosti z projektu na závěreč-
né	konferenci, pedagogové zpracovali závěrečné	zprávy, ze kterých byla sestavena tato příručka. Věříme, že bude pro 
ně i pro Vás motivací a inspirací k dalším činnostem.

Ekodomov, o. s.
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ŠKOly	ZapOjEné	DO	prOjEKtU	VE	ŠKOlníM	rOcE	2009/2010
(řazeno	abecedně)

 
ZŠ	a	MŠ	Býchory	
Býchory 99, 280 02 Kolín
e-mail: skola@zsbychory.cz 
www.zsbychory.cz

gymnázium	a	SOŠ	pedagogická	Čáslav	
Masarykova 248, 286 01 Čáslav 61
e-mail: sejcek@gymcaslav.cz 
www.gymcaslav.cz

ZŠ	Červené	pečky	
Kutnohorská 181, 281 21 Červené Pečky
e-mail: zakladniskolaCP@seznam.cz 
www.zscp.cz

1.	ZŠ	Kolín,	Bezručova	980	
Bezručova 980, 280 02 Kolín II
e-mail: 1zskolin.reditel@tiscali.cz 
www.1zskolin.cz

2.	ZŠ	Kolín,	Kmochova	943	
Kmochova 943, 280 02 Kolín II
e-mail: info@2zskolin.cz 
www.2zskolin.cz 

4.	ZŠ	Kolín,	lipanská	420	
Lipanská 420, 280 02 Kolín III
e-mail: skola@4zskolin.cz 
www.4zskolin.cz

5.	ZŠ	Kolín,	Mnichovická	62
Mnichovická 62, 280 02 Kolín
e-mail: zs5@volny.cz 
www.5zskolin.cz 

6.	ZŠ	Kolín	V.,	Ovčárecká	374	
Ovčárecká 374, 280 02 Kolín V
e-mail: olga.pesoutova@6zskolin.cz 
www.6zskolin.cz

ZŠ	a	MŠ	Křesetice	
Křesetice 76, 285 47 Křesetice
e-mail: zs.kresetice@cmail.cz 
www.zskresetice.cz

církevní	gymnázium	sv.	Voršily,	Kutná	Hora	
Poděbradova 288, 284 01 Kutná Hora
e-mail: skola@cgym-kh.cz 
www.cgym-kh.cz

ZŠ	t.	g.	Masaryka,	Kutná	Hora	
Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora
e-mail: skola@zstgm.kutnahora.cz 
www.zstgm.kutnahora.cz

ZŠ	a	MŠ	lučice	
Lučice 61, 582 35 Lučice
e-mail: reditel@zs.lucice.cz 
www.lucice.cz

ZŠ	a	MŠ	Maleč	
Maleč 77, 582 76 Maleč
e-mail: zs.malec@tiscali.cz 
www.zsamsmalec.cz

ZŠ	nová	Ves	i	
Václavské nám. 33, 280 02 Nová Ves I
e-mail: zsnvesk@iol.cz 
www.novaves.cz
 
ZŠ	a	MŠ	Uhelná	příbram	
Uhelná Příbram 112, 582 45 Uhelná Příbram
e-mail: zakladniskola@uhelnapribram.cz 
www.uhelnapribram.cz

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

ZŠ	a	MŠ	Vilémov	
Vilémov, 582 83 Vilémov
e-mail: petr.trunek@zs.vilemov.indos.cz 
www.zsvilemov.sweb.cz

ZŠ	a	MŠ	Zbýšov	
Zbýšov 23, 286 01 Čáslav
e-mail: zbysov@seznam.cz 
www.zszbysov.cz

ZŠ	Okružní,	Zruč	nad	Sázavou
Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou
e-mail: zs-okruzni@zruc.info
www.zs-okruzni.zruc.info 
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ZŠ	a	MŠ	BýcHOry

Hlavním cílem projektu v ZŠ Býchory bylo zavedení třídění odpadu ve škole. Dílčími cíli dále vytvoření ekotýmů, orga-
nizace a průběžné hodnocení sběru odpadu a seznámení veřejnosti s projektem.

Před zahájením projektu ve škole nebyly speciální nádoby na tříděný odpad. V každé třídě byl jeden odpadkový koš 
na směsný odpad. Dvakrát až třikrát do roka byl pořádán sběr papíru a ve školní jídelně se třídil bioodpad. Škola 
se rozhodla pro třídění papíru, plastu, nápojových kartonů (neboť škola je zapojena do projektu Mléko do škol) 
a bioodpadu. 

Nádoby zajištěné Ekodomovem v rámci projektu byly umístěny v každé třídě, ve sborovně, v ředitelně, ve školní jídelně a v mateř-
ské škole. Paní ředitelka zajistila venkovní kontejnery na papír a plast, přičemž nápojové kartony jsou sbírány společně s plasty. 
Na školní zahradě byl v průběhu projektu zbudován kompostér.

Každý třídní učitel určil, čemu se se svou třídou bude v projektu věnovat. V jednotlivých třídách byly sestaveny ekotýmy (v kaž-
dé třídě je to 4–5 žáků). Ekotým v dané třídě zodpovídá za to, že spolužáci třídí odpad a také vynáší pravidelně obsah nádob 
do venkovních kontejnerů. Členové ekotýmů byli proškoleni v rámci výukových programů Ekodomova. Tyto děti v dalších dnech 
seznámily s projektem své spolužáky. Každý třídní učitel zajistil popisky jednotlivých nádob. 

Zástupci	školy	se	zúčastnili	úvodního	školení	projektu	Odpad	z	nebe	nespad,	který	pořádal	Ekodomov	v	Kutné	
Hoře.	po	tomto	školení	jsme	seznámili	ostatní	kolegy	a	kolegyně	ve	škole	s	projektem.	první	reakce	sice	nebyly	
„nadšené“,	ale	postupně	jsme	se	díky	diskusím	shodli	na	smysluplnosti	tohoto	projektu.	

V	jednotlivých	třídách	jsme	nejdříve	seznámili	rodiče	s	projektem	(na	třídních	schůzkách,	e-mailem).	rodiče	pak	
byli	většinou	ochotni	s	námi	spolupracovat.	požádali	jsme	je,	aby	děti	v	pondělí	do	školy	přinesly	papírový	a	plas-
tový	odpad	za	tři	dny	(pátek	–	neděle).	potvrdilo	se	nám,	že	v	těchto	aktivitách	daleko	lépe	spolupracují	menší	
děti	(v	našem	případě	1.–4.	ročník).

Každá třída s třídním učitelem (s ohledem na věk) udělala rozbor odpadu. Žáci si na konkrétní „hromadě odpadu“ daleko jasněji 
uvědomili, jak obrovské množství odpadu vyprodukuje jedna třída za tři dny, za týden, měsíc, rok…, jak nepředstavitelné množství 
odpadu je to za celou školu, celou obec, město, kraj,… A jak je tedy důležité odpad třídit a tím z něho vytvářet surovinu na výrobu 
nových výrobků. Na prvním stupni byl projekt zařazen především do předmětů prvouka, přírodověda, český jazyk, výtvarná výcho-
va, částečně matematika (starší děti). Toto téma zařadily i paní vychovatelky do programu školní družiny (výtvarné činnosti). 

nápojoVé kartony jsou V některých 

obcích sbírány společně s papírem 

nebo plasty. V tom případě jsou 

žluté či modré kontejnery označeny 

oranžoVou nálepkou. 

Výtvarné práce jsou umístěny jako dekorace v prostorách školy nebo na nástěnce projektu.
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Před započetím projektu byly ve škole již na každé chodbě a u bufetu velké plastové kontejnery na plasty, papír a sklo. 
U kontejnerů na PET láhve byly umístěny stlačovače, které umožňují výrazně zmenšit objem odpadu. Dále zde ne-
chyběl ani kontejner na elektrozařízení a baterie. K již zmíněným kontejnerům přibyla díky projektu speciální nádoba 
na sběr hliníku, koše na bioodpad a kompostovací silo. 

Hlavní	cíl	projektu	„Zavést	třídění	odpadu	ve	škole“	se	nám	podařilo	splnit.	třídění	odpadu	funguje	v	rámci	celé	
ZŠ	i	MŠ.	Výborně	se	nám	osvědčilo	třídění	tetrapaků	od	školního	mléka.	plechové	koše	na	směsný	odpad	zůstá-
vají	denně	téměř	prázdné,	zato	nádoby	na	tříděný	odpad	jsou	denně	plněny.	

I v plnění dílčích cílů byla škola úspěšná. Podařilo se jí vytvořit aktivní ekotýmy a zorganizovat sběr odpadu. Na seznámení veřej-
nosti s výsledky projektu škola neustále pracuje. 

V	projektu	budeme	velmi	 rádi	pokračovat.	Zatím	neproběhlo	 „Mapování	ekologického	chování	obyvatel	obce“	
a	nebylo	zcela	zpracováno	téma	„po	stopách	odpadu“	.	Důvodů	je	několik	–	zejména	pak	změny	učitelů	na	2.	
stupni	a	menší	aktivita	ze	strany	starších	žáků.	tyto	úkoly	zařadíme	do	plánu	projektu	na	školní	rok	2010/2011.	
pro	většinu	menších	dětí	se	stalo	třídění	odpadu	automatickou	záležitostí	a	podle	odezvy	některých	rodičů	v	tom-
to	směru	převzaly	děti	iniciativu	i	doma.	

Mgr.	jarmila	jeníková,	koordinátorka	projektu	v	ZŠ	a	MŠ	Býchory

gyMnáZiUM	a	SOŠ	pEDagOgicKá	ČáSlaV

Cílem, který si škola stanovila, bylo seznámit všechny studenty s tím, co je to komunální odpad, zpětný odběr a recyk-
lace, jaké jsou způsoby nakládání s odpady, jak probíhá svoz či sběr a jak odpady správně třídit. Hlavním cílem pak 
bylo zaměřit se na cílenou separaci odpadu a na problematiku bioodpadu. Nakládání s bioodpadem bylo ve škole 
něčím novým, a proto i pro studenty a pedagogy zajímavým.

naším	cílem	byla	možná	na	první	pohled	docela	jednoduchá	věc,	a	to,	aby	se	každý	student	naší	školy	naučil	třídit	
vše,	co	můžeme	nazvat	jako	odpad,	aby	to	dělal	automaticky	a	snad	i	rád,	nejen	z	donucení.	Záhy	jsme	zjistili,	že	
tento	úkol	není	nikterak	snadný,	a	že	je	před	námi	ještě	dost	dlouhá	cesta.	

škola V rámci  

projektu obdržela také 

Vermikompostér, který 

slouží jako VýukoVý  

materiál V zoologii  

a ekologii. 

Vermikompostér 

lze umístit na chodbu 

školy nebo přímo do třídy. 

praVidelně tak můžete 

pozoroVat, jak žížaly mění 

rostlinné zbytky na kValitní 

hnojiVo – Vermikompost. 

Během výuky přírodopisu žáci 9. ročníku uklízeli les a okolí školy v rámci akce Pomoc obcím. Tato akce už má svou několikaletou 
tradici. V předmětech Zdravý životní styl a Informatika žáci druhého stupně vytvořili nástěnku s výstavou fotografií Co se nám po-
dařilo udělat pro naše životní prostředí. Pro závěrečnou konferenci projektu byla natočena krátká groteska o separaci odpadů.
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Třídění odpadu ve škole nebylo novinkou, nicméně bylo třeba propracovat systém separace.
Studenti sami odnášejí plasty, sklo a papír do velkých kontejnerů na tříděný odpad, které stojí asi 50 m od školy. Na vynášení mají 
14-denní služby jednotlivé třídy, zatímco péči o biokoše i vermikompostér, zvířata, rostliny a další mají na starosti konkrétní osoby 
(tzv. patroni).
Kompostovací silo stojí na zahradě školního dvora a ukládá se sem mimo bioodpadu z dětských svačin také znečištěná pode-
stýlka od školních zvířat (potkani, křeček), plevel a rostlinný odpad z bylinkové biozahrádky. 

Velkým přínosem hned v úvodu projektu bylo vytvoření ekotýmu. Jedná se o skupinu nadšených studentů, kteří po-
máhají s naplňováním cílů projektu a zároveň se účastní různých aktivit v rámci environmentální výchovy. Ekotým má 
kolem dvaceti členů téměř ze všech tříd a schází se pravidelně či podle potřeby alespoň jedenkrát týdně. Ekotým 
provedl rozbor odpadkového koše v průběhu 3 dnů v lednu a květnu – díky dřívějšímu třídění nebyl rozdíl až tak mar-
kantní, ale znatelně ubyly plasty a bioodpad.

Členové ekotýmu vytvořili papírové makety kontejnerů na separovaný odpad– sklo, papír, nebezpečný odpad, plasty, bioodpad, 
nápojové kartony – a vylepili je v prostorách školy, které jsou jakýmsi koutkem environmentální výchovy. Nechybí také Ekonástěnka.

přínos	pro	naši	školu	je	určitě	znatelný,	studenti	se	naučili	a	stále	se	učí	separovat	odpad,	je	vidět	jasné	zlepšení,	
ale	stále	je	co	zdokonalovat.	největší	pozitivum	vidím	v	separování	bioodpadu,	ke	kterému	nám	výborně	pomohl	
vermikompostér	a	kompostovací	silo	s	biokoši.	V	dalších	letech	by	se	mělo	v	třídění	odpadu	postupovat	stejným	
způsobem,	ale	musíme	více	dbát	na	dodržování	předem	vytvořených	pravidel,	respektovat	prostory	a	okolí	školy.	
je	dobré	vědět,	že	to,	co	děláme,	má	smysl	(v	dnešní	době	plné	zbytečností).	Zřejmě	nedosáhneme	toho,	že	ze	
tříd	zmizí	odpadkové	koše	na	směsný	odpad	a	většinu	odpadu	se	podaří	roztřídit	do	určených	kontejnerů,	ale	jsme	
tomu	každým	rokem	alespoň	trochu	blíže.

Mgr.	lenka	Kořínková,	koordinátorka	projektu	v	gymnáziu	a	SOŠ	pedagogické	v	Čáslavi

V aktivitách projektu bude škola určitě pokračovat. Přes prázdniny mají studenti za úkol mapovat černé skládky, do nového 
školního roku je pak připraven dotazník pro třídy a jednotlivé studenty, jak se staví k separaci odpadu. Malá anketa na téma 
třídění je již nyní umístěna na webových ekostránkách školy. Studenti se i nadále budou starat o vermikompostér a na podzim 
provedou jeho rozbor.
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ZŠ	ČErVEné	pEČKy

ZŠ Červené Pečky se do projektu zapojila s cílem vést žáky příkladem k odpovědnému chování nejen ve škole, ale 
i doma, a vytvářet u nich správné návyky. Hlavním cílem bylo zajistit nádoby na tříděný odpad a svoz odpadu a moti-
vovat žáky k separaci odpadů.

naše	škola	s	počtem	140	žáků	je	považována	za	rodinnou	školu,	proto	jsme	se	rozhodli	naše	žáky	vychovávat	
„jako	doma“,	a	to	např.	tím,	že	ve	škole	budou	třídit	odpad.	

Škola separuje papír, plast, baterie, elektrospotřebiče a hliník. 
Do projektových aktivit se zapojila celá škola – nejen žáci a pedagogové obou stupňů, ale také školník, uklízečky, 
kuchařky a v neposlední řadě ředitelka školy, která se stala hlavním „motorem“ projektu. Protože většinový podíl 

z odpadu, který škola produkuje, zastává použitý papír a plast, rozhodla se škola pro separaci těchto odpadů. Pro školu to však 
znamenalo nutnost obstarat kontejner a svoz papíru, neboť obec svoz tohoto odpadu nezajišťuje. V rámci projektu škola rovněž 
pořídila nádoby pro sběr vybitých baterií a dosloužilých elektrospotřebičů a stala se sběrným centrem tohoto nebezpečného 
odpadu v obci.

i Vaše škola se může stát  

sběrným místem použitých baterií 

a Vysloužilých elektrospotřebičů. zpětný 

odběr a recyklaci baterií zajišťuje 

společnost ecobat, ohledně separace 

elektrospotřebičů kontaktujte  

společnost asekol, elektrowin  

nebo ekolamp.

Ve škole byly vytvořeny dva ekotýmy, jeden z žáků prvního a druhý z žáků druhého stupně. Tito žáci se zúčastnili výukové-
ho programu Ekodomova s názvem Kam dopadne odpad. Žáci 6. a 7. ročníku byli zároveň zapojeni do dalšího projektu 
Ekodomova – Balíček ekologických výukových programů – a účastnili se tak čtyř programů s ekologickou tématikou. 
Pro žáky byla rovněž v projektu zajištěna interaktivní exkurze do Muzea obnovitelných zdrojů v Hradci Králové.

V rámci projektu byl dvakrát pořádán sběr papíru, kterého se účastnili nejen žáci školy, ale i veřejnost obce Červené 
Pečky. Žáci školy jsou ve sběru motivováni soutěží tříd i jednotlivců, proto se v rámci sběrů podařilo nashromáždit a odvést 
do sběrných surovin více než 10 tun papíru. Zároveň byla vyhlášena soutěž tříd ve sběru hliníku. Výsledky byly pravidelně 

zveřejňovány na ekonástěnce.



9

Všichni	členové	ekotýmu	si	 zaslouží	 velké	poděkování	a	ocenění,	pro-
tože	se	velice	odpovědně	připravovali	na	daný	úkol	a	veškeré	získané	
vědomosti	co	nejsvědomitěji	předávali	dál.	

Mgr.	Michaela	Volková,	třídní	učitelka	5.a

V rámci projektu byla dále vytvořena nástěnka, která byla pravidelně obnovována, žáci se podíleli na úklidu a sběru odpadků 
v okolí obce Červené Pečky a vyráběli dekorativní předměty z odpadového materiálu.

Cíle projektu se škole podařilo splnit. Za hlavní úspěch je považováno zajištění svozu vytříděného papíru. Ve škole 
byla nastartována separace odpadu, do které se zapojili všichni žáci a zaměstnanci školy, řady aktivit se zároveň 
účastní i veřejnost obce. Škola bude v separaci a aktivitách vedoucích k ekologicky odpovědnému chování pokračo-
vat i nadále. 

1.	ZŠ	KOlín,	BEZrUČOVa	980

ZŠ Bezručova se do projektu zapojila s cílem zvýšit informovanost žáků o ekologicky odpovědném nakládání s odpa-
dy a podpořit separaci odpadů nejen ve škole, ale i v domácnostech žáků. 

V rámci projektu škola získala nádoby na plast, papír, sklo a nápojové kartony a dva kompostéry, do kterých je ukládán 
zahradní odpad.

Ve škole byl z 59 žáků 5. a 9. tříd vytvořen ekotým, který byl proškolen v rámci výukového programu Ekodomova. Žáci 
si vyzkoušeli aktivity, které posléze využili pro osvětu svých spolužáků. Program, který si členové ekotýmu pro spolužá-
ky připravili, byl rozdělen do několika částí. Během dvou měsíců tak díky členům ekotýmů všichni žáci a žákyně školy 
věděli jak a proč třídit odpad a sami se do separace odpadů zapojili.

nechtěli	jsme	zůstat	jen	u	sběru	papíru	a	třídění	odpadu	do	určených	nádob,	chtěli	jsme	udělat	ještě	něco	navíc.	
Zkusili	jsme	přesvědčit	naše	děti,	proč	recyklovat	hliník.	Ukázali	jsme	jim,	kde	všude	je	potřeba	hliník	a	kde	se	
používá.	povedlo	se	a	žáci	každý	čtvrtek	nosili	hliník	nashromážděný	z	domova.	celkem	jsme	nasbírali	neuvěřitel-
ných	192	kg	hliníku.

jana	nováková,	koordinátorka	projektu	v	ZŠ	Červené	pečky

První skupina vysvětluje základní pravi-
dla třídění odpadu, barvu jednotlivých 
kontejnerů a příklady odpadků, které 

do nich patří.

V druhé části programu kladli členové 
ekotýmu spolužákům otázky k výkladu 

první skupiny. 

Další části programu byly podávány 
zábavnou cestou úkolů a soutěží, při 

kterých si žáci vyzkoušeli např. separa-
ci odpadů. Na fotografii přiřazují děti 

své odpadky nakreslené na kartičkách 
ke správným kontejnerům.

VytVořením pracoVního  
týmu zajistíte, že žáci 

přeVezmou zodpoVědnost 
za plnění projektoVých úkolů. 

V rámci projektu žáci školy pracovali s pracovními listy podle zvoleného tématu. Ve všech třídách žáci nové poznatky výtvarně 
zpracovali a umístili informace na nástěnky ve třídách i v areálu školy. 

Díky vhodně zvoleným aktivitám, do kterých byli žáci všech tříd aktivně zapojeni, se škole podařilo úspěšně nastarto-
vat vlastní separaci odpadu. Škola plánuje pokračovat nejen v separaci odpadu, ale také v aktivitách, které žáky k této 
činnosti motivují.
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2.	ZŠ	KOlín,	KMOcHOVa	943

ZŠ Kmochova do projektu Odpad z nebe nespad vstupovala s cílem doplnit do školy nádoby na tříděný odpad, zlep-
šit nakládání s odpady a získat netradiční náměty k plnění průřezového tématu environmentální výchovy.

Škola separuje papír, plast, hliník, bioodpad a nápojový karton. PET láhve se vynášejí pravidelně jednou týdně, 
ostatní odpad dle potřeby. Škola již před zahájením projektu byla zapojena do projektu Recyklohraní a disponovala 
stohovatelnými nádobami na tříděný odpad umístěnými na chodbách školy. Velké množství odpadu však zůstávalo 
nevytříděno, proto bylo potřeba žáky ke třídění odpadu znovu motivovat, naučit je i učitele rozlišovat druhy odpadu 
a seznámit je se způsoby, jak vzniku odpadu předcházet. 

16 žáků druhého stupně se stalo tzv. ekotýmem, jehož hlavní aktivitou bylo koordinovat třídění odpadu a zajišťovat 
ostatním žákům odbornou pomoc při třídění. Ekotým provedl rozbor odpadů, při kterém bylo v odpadkovém koši 
na směsný odpad zjištěno velké množství nápojových kartonů. Proto byly na chodbách zavedeny nově i krabice na ná-
pojové kartony (zejména na krabičky od školního mléka). 

jste zapojeni  

do projektu oVoce či mléko 

do škol? pak V odpadkoVých 

koších najdete určitě Velké 

množstVí bioodpadu – ohryzků 

od jablek – a nápojoVých  

kartonů – krabiček  

od mléka.

V tom případě  

je Vhodné začít třídit práVě 

tyto odpady, tak jako to 

udělali V kolíně  

V zš kmochoVa.

Ekotým provedl i rozbor nádob na tříděný odpad, aby zjistil, zda je odpad tříděn správně. Odhalené problémy a chyby byly využity 
jako odrazový můstek pro propagaci a osvětu v třídění odpadů. 

Ve	škole	byla	zorganizována	celoroční	soutěž	ve	třídění	odpadu	Smajlík.	Žáci	i.	stupně	soutěžili	ve	správném	třídě-
ní	odpadu	do	nových	košů.	Sběr,	vážení	a	evidenci	měli	na	starost	členové	ekotýmu.	V	některých	třídách	se	soutěž	
tak	líbila,	že	za	měsíc	nasbíraly	107	kg	papíru,	7	kg	plastu	a	skoro	2	kg	hliníku.	Díky	kontrole	tříděného	odpadu	
se	ekotýmu	podařilo	odhalit	a	následně	i	odstranit	některé	chyby	při	separaci	odpadů.	

Během projektu vznikla spousta výtvarných prací a posterů, v pra-
covních činnostech byl hojně využíván odpadový materiál. Děti 
vytvářely kostýmy, hrady či potravní pyramidu. Jejich práce byly 
pravidelně vystavovány na školních chodbách a dvakrát byla uspo-
řádána i výstava pro veřejnost.
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Práce na projektu byla doplněna exkurzí do Čistírny odpadních vod v Kolíně, výukovým programem Ekodomova, praktic-
kými činnostmi. Na druhém stupni byly v různých předmětech využívány pracovní a metodické listy, které k projektu vydalo 
o. s. Ekodomov.

V	přírodopisu	jsme	využili	pracovní	list	Bioodpad	aneb	dejme	práci	žížalám.	aktivitu	jsme	navíc	obohatili	o	průzkum	
kompostu	na	školní	zahradě,	kde	jsme	objevili	spoustu	půdních	živočichů.	pracovní	list	papír	aneb	co	je	psáno,	to	
nás	stojí	strom	využili	žáci	v	dějepise,	pracovní	listy	o	plastech	pak	v	chemii.	pracovní	listy	se	žákům	velmi	líbily,	
učitelům	se	líbila	jejich	flexibilita,	využitelnost	i	grafická	úprava.	

Mgr.	Zdenka	Dvořáková,	koordinátorka	projektu	v	ZŠ	Kmochova,	Kolín	

K hodnocení úspěšnosti projektu byla vypracována anketa se základními otázkami na třídění odpadu. Žáci na otázky odpovídali 
nejprve na začátku školního roku a pro porovnání pak ještě jednou v dubnu. Závěrečná zjištění byla tato: počet žáků, kteří znají 
správné barvy kontejnerů, se zvýšil o 15 %. Počet rodin, které třídí odpad, se také zvýšil, a to o 13 %. Ubylo komunálního odpa-
du na škole (asi o 30 %). Množství papíru, který škola odevzdala do sběrných surovin, se zvýšilo v porovnání s předcházejícím 
sběrem o 500 kg.

Během projektu se žáci postupně seznamovali s možnostmi tříděného odpadu, podařilo se minimalizovat nešvary 
a chyby při třídění. Velké pokroky byly zaznamenány zvláště na prvním stupni. Odpadové nádoby, kompostéry i vermi-
kompostér se staly nedílnou součástí školy. Žáci se je naučili ve většině případů správně používat a budou-li i nadále 
motivováni, bude se situace s tříděním odpadu do budoucna dále zlepšovat. Jako motivaci na příští rok plánuje škola 
pokračování soutěže Smajlík a zařazování osvědčených pracovních listů do výuky. 

4.	ZŠ	KOlín,	lipanSKá	420

ZŠ Lipanská v Kolíně si za cíl projektu stanovila zmapovat stávající školní odpadové hospodářství, získat podporu vy-
učujících pro aktivování žáků, namotivovat žáky, smluvně zajistit odvoz separovaného odpadu, získat ochotu uklízeček 
pro separaci odpadu a zajistit samotné odpadové nádoby.

nestlačené pet láhVe  

zabírají V odpadkoVém koši  

příliš mnoho místa. řešení je 

přitom jednoduché, stačí láheV 

před Vyhozením sešlápnout. 

pořídit si můžete i speciální ruční 

lis na pet láhVe, kterým snadno 

zmenšíte objem láhVe  

až o 80%. 

Ještě před začátkem projektu byl proveden 
u dvou set žáků dotazníkový průzkum znalostí 
a ochoty třídit odpad. V rámci průzkumu byly zjiš-
ťovány odpovědi na otázky typu: „Co je druhotná 

surovina?“, „Kde skončí nevytříděný odpad?“, „Třídíte doma 
odpad?“, atp. Asi 50% žáků uvedlo, že doma někdy třídí, ale 
jen plast, a 20% rodin třídí spíše pravidelně. Od roku 2007 
mají žáci možnost odkládat staré baterie přímo v prostorách 
školy, čehož využívala dle dotazníku asi třetina žáků. 

Výuka	na	škole	 je	proložena	ekologickými	aspekty	ochrany	životního	prostředí.	při	 takových	hodinách	se	žáci	
ptají	na	důvody	poškozování	krajiny,	celých	ekosystémů	a	obecně	na	hlavní	příčiny	poškození	životního	prostředí.	
Řadový	občan	může	 tato	dlouhodobá	 rizika	částečně	 zmenšovat	prostým	separováním	odpadu	 v	domácnosti	
nebo	např.	ve	škole.	proto	chceme	v	rámci	ŠVp	dlouhodobě	zařazovat	působení	na	žáky	v	různých	předmětech	
a	utvářet	v	nich	návyk	celoživotního	separování	odpadů.	

Před započetím projektu byl odpad ve třídách sbírán pouze do jednoho směsného odpadkového koše. V jednotlivých 
křídlech chodeb byly umístěny devadesátilitrové plastové popelnice na PET láhve a igelitové sáčky. Tyto popelnice 
však nebyly téměř využívány. Ekodomov zajistil dodávku desetilitrových košů do tříd, modré na papír a žluté na plasty, 
které jsou umístěny ve všech kmenových třídách a téměř ve všech specializovaných pracovnách školy. Praxe ukázala, 

že koše na PET lahve jsou pro početné třídy malé, a to i proto, že žáci lahve často nesešlapují. Problém s malými nádobami by 
měl být vyřešen díky Městskému úřadu Kolín, který škole nabídl úhradu nákladů spojených s realizací projektu Odpad z nebe 
nespad. Škola rovněž požádala o příspěvek na nákup větších sběrných nádob na plasty. 
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Zajímavé	je	srovnání	našich	žáků	na	ii.	stupni	se	ZŠ	v	Benešově	a	v	Mladé	Boleslavi,	kde	učí	stejnou	aprobační	
skupinu	předmětů	moji	spolužáci	z	fakulty.	po	dohodě	jsme	zadali	žákům	totožný	dotazník.	Výsledky	ve	všech	
třech	městech	nám	vyšly	zhruba	srovnatelné	a	svědčí	o	podobnosti	míry	informací	i	ochoty	třídit.	

Žákovský ekotým byl proškolen v rámci výukového programu Ekodomova. Členové ekotýmu jsou příkladem ostatním spolužá-
kům ve třídě a nenásilnou formou tak propagují třídění odpadů ve škole. 

Žáky,	kteří	netřídí,	netrestáme,	jen	trpělivě	a	mírně	upozorňujeme	na	vznikající	problém.	třídící	žáky	veřejně	chválíme.

Karel	Čábela,	koordinátor	projektu	v	ZŠ	lipanská,	Kolín

Po půl roce trvání projektu proběhlo opětovné vyhodnocení ochoty žáků k třídění odpadu. Z dotazníku vyplynulo, že úroveň 
vědomostí značné většiny tříd se mírně zvýšila. Výraznější posun k lepšímu je u ochoty žáků třídit. K třídění odpadu se přihlásilo 
o 20 % více žáků. Tento přístup dokazuje i skutečný úbytek plastového a papírového odpadu v koších na směsný odpad. 

30. dubna ve škole na I. i II. stupni proběhl již tradiční 
projektový den ke svátku Země. Žáci II. stupně pracova-
li v dílnách zaměřených na ekologické problémy. Jedna 
dílna, kterou prošli všichni žáci II. stupně, se věnovala 
výhradně třídění a následnému zpracování odpadů. 

V průběhu projektu byly průběžně vytvářeny a ob-
měňovány nástěnky, kde byly prezentovány nejen 

informace, ale i práce dětí.

Škola zaznamenala evidentní zlepšení ochoty žáků odpad separovat. Tuto aktivitu považuje za podstatnou součást výchovy 
k ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji. Proto bude v započaté práci pokračovat i v příštím školním roce. 

5.	ZŠ	KOlín,	MnicHOVicKá	62

Cílem projektu v ZŠ Mnichovická bylo zvýšit informovanost žáků o odpovědném nakládání s odpady a především 
naučit žáky předcházet vzniku odpadů a vést je k uvědomění, jak oni sami přispívají ke vzniku odpadů. 
Projekt Odpad z nebe nespad byl zaměřen zejména na žáky 5–6. tříd, přínos měl ale přinést i pedagogům, kteří oče-
kávali nové náměty, zkušenosti, informace a rozšíření dosavadních ekologických aktivit.

V rámci projektu Odpad z nebe nespad byly do jednotlivých tříd a kabinetů umístěny nádoby na třídění papíru a plastů.  
Žákům všech tříd byla vysvětlena pravidla ohledně třídění a vyhazování odpadků. Odpad je vytříděn do plastových pyt-
lů a je skladován na dvoře školy. Následně je odnášen do kontejneru nebo sběrného dvora. PET láhve odváží zdarma 
firma, která zajišťuje odvoz sběru papíru.

Mezi žáky 2. stupně byly stanoveny služby, které se průběžně, pod dohledem vyučujícího, staraly a starají o sběr a třídění. Žáci 
tak sami poznávají, kolik odpadu jsou schopni vyprodukovat. 

Škola se již v minulých letech zapojila do různých programů jako například Recyklohraní, do soutěže Těžíme hliník 
z domácností apod. Dvakrát do roka se zde koná sběr papíru. 
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Realizace projektu probíhala ve vyučovacích hodinách v různých předmětech (výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, příro-
dověda), vždy po dohodě s vyučujícím. 
Hned v úvodu projektu byli žáci seznámeni s tématem „odpad“. Dětem byly dány dotazníky a samy vytvářely koláž na téma: Co 
mě napadne, když se řekne odpad. Mezi nejčastější odpovědi v dotaznících patřily: plast, zbytky, obaly, papír, bioodpad, rozbité 
věci, tzn. to, co většinou vyhazujeme doma či ve škole do odpadkového koše. Cílem dalších cvičení pak bylo upozornit na to, že 
existují i jiné, nebezpečnější typy odpadů.
Vždy jednou za 14 dní žáci provedli rozbor odpadkového koše. Výsledek zapsali do záznamové karty. Přesvědčili se, že přestože 
mají ve třídě nádoby na separaci, končí zbytečně značná část papírů a plastů (zejména pytlíky, obaly od sušenek, brambůrek, baget 
apod.) v koši na směsný odpad. Následně žáci vytvořili koláž se stejným názvem. Motivací byla i složená báseň na toto téma.

V rámci výukového programu byli žáci lektorkou Ekodomova seznámeni formou různých her a cvičení s tím, že vyhozením odpad-
ků do koše jejich cesta teprve začíná. Dozvěděli se, kam se odpad „ztrácí“ a co „nového“ se dá vyrábět z již používaných věcí. 

Pozornost byla zaměřena také na obaly a značky, které jsou na nich vyznačeny. Žáci po přinesení různých typů obalů zkoumali, 
co který znak znázorňuje. Shodli se na tom, že podstatnou část odpadů tvoří obalový materiál, značky nejsou viditelné a lidé 
ani neznají jejich význam. Reklama výrobku je důležitější, proto se při dalším cvičení pokoušeli navrhnout obal, který by na první 
pohled něčím zaujal a zároveň upozornil „kam s ním“.

Většina žáků získala v průběhu projektu nové informace, zapojovali se s radostí do motivačních cvičení, spolupracova-
li mezi sebou. Při celkovém hodnocení dochází k mírnému zlepšení třídění jednotlivých druhů odpadu. Projekt bude 
probíhat i následující školní rok, kdy budou žáci opět motivování k odpovědnému chování při nakládání s odpady, 
tvorbě vlastního myšlení a názoru na danou problematiku. 

na	začátku	října	2009	byl	vytvořen	plán	činností.	Každý	měsíc	jsme	se	chtěli	věnovat	určité	oblasti,	ale	ne	vždy	
se	nám	podařilo	splnit	úkoly.	některá	témata	byla	přesunuta	v	rámci	školního	roku,	některá	na	další	školní	rok.	
chybou	bylo	pravděpodobně	to,	že	jsem	na	začátku	plán	připravoval	sám	a	nevyslechl	možné	rady	kolegů	a	dětí.	
Dále	jsem	si	neuvědomil,	že	některá	témata	budou	pro	žáky	této	věkové	kategorie	docela	složitá.	proto	jsem	plán	
a	témata	zjednodušil.	

Michal	Král,	koordinátor	projektu	v	ZŠ	Mnichovická,	Kolín

pokud jste se rozhodli 

realizoVat projekt 

a stanoVili jste si jeho cíle, 

sestaVte si plán činností, 

které poVedou k jejich 

naplnění. 

při sestaVoVání plánu, 

stejně jako při Vytyčení cílů, 

zohledněte současný staV  

a možné překážky. plnění 

cílů i činností průběžně 

Vyhodnocujte, abyste Včas 

odhalili možné problémy.
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6.	ZŠ	KOlín,	OVČárEcKá	374	

Hlavním cílem projektu v ZŠ Ovčárecká se stalo zavedení separace odpadů ve škole, dílčími cíli poté organizace 
sběru odpadu, průběžné vyhodnocování a prezentace výsledků.

Před účastí na projektu byly v této základní škole umístěny ve všech třídách koše na směsný odpad, na chodbách navíc 
nádoby na separovaný odpad pro třídění papíru a plastu. Na školním dvoře jsou umístěny kontejnery na směsný odpad 
a na plast. Účast na projektu pro školu znamenala vybavení kmenových tříd odpadkovými koši na papír a plast.

Do projektu se škola zapojila až v prosinci 2009. Ještě tentýž měsíc proběhlo proškolení školního koordinátora 
projektu, který rovněž pro školu získal pracovní listy jako inspiraci pro projektové aktivity. Na základě těchto listů byl 
připraven plán aktivit. Žáci prvního stupně se měli postupně zabývat tématy Co říkají obaly, Papír, Nápojový karton, 
Plasty, Sklo a Směsný odpad, vybrané třídy druhého stupně se měly vydat Po stopách obalů a měly odhalit tajemství 
Plastů, Bioodpadu a Černých skládek.

Ve škole byl vytvořen ekotým skládající se z 3 – 4 žáků ze 4. – 9. tříd. Tito žáci se zúčastnili úvodního výukového programu, kde 
se seznámili s danou problematikou. Úkolem ekotýmu je kontrolovat separaci odpadů vyprodukovaných ve třídách, dohlížet 
na vysypávání košů a pomáhat při realizaci jednotlivých projektových hodin.

Na přelomu února a března proběhl ve všech třídách rozbor odpadu. Děti pracovaly s prvním pracovním 
listem Co skrývá odpadkový koš. Aktivita byla naplánována na poslední vyučovací hodiny, aby si žáci udělali 

přesnější představu o tom, kolik za den vyprodukují odpadu.

Z dalších akcí školy se zdařil Den Země. Tématem byly globální problémy lidstva. Děti prošly devíti stanovišti, kde plnily úkoly 
s ekologickou tématikou. Na závěr dne žáci vytvářeli z odpadového materiálu různá „umělecká díla“. Vždy na jaře a na podzim 
škola organizuje sběr papíru a PET víček.

Hodnocení	výsledků	probíhá	hned	po	skončení	aktivity,	kdy	se	výsledky	shrnou	a	s	dětmi	se	o	nich	vede	diskuse.	
Výsledky	jsou	prezentovány	na	nástěnce	na	chodbě	školy.	V	příštím	školním	roce	budeme	pokračovat	s	projekto-
vými	hodinami,	které	jsme	letos	nestihli.	Odpadkové	koše	na	tříděný	odpad	zůstanou	ve	třídách.	

Mgr.	alena	Hanáková,	koordinátorka	projektu	v	ZŠ	Ovčárecká,	Kolín

ZŠ	a	MŠ	KŘESEticE

Cílem projektu v ZŠ a MŠ Křesetice bylo umístit do školy nádoby na tříděný odpad, naučit žáky, jak správně odpad 
třídit, ukázat jim možnosti dalšího zpracování odpadu a pokusit se též zapojit alespoň do některých aktivit, resp. sbě-
ru, rodiče a spoluobčany.

Ve škole se třídí plast, papír, nápojové kartony, bioodpad a hliník. Škola je již několik let zapojena do sběru baterií. 
Sběrné boxy společnosti Ecobat jsou umístěny ve škole a v prostorách obecního úřadu. Druhým rokem se škola rovněž 
účastní soutěže Těžíme hliník z našich domácností. Na základě rozboru odpadu bylo rozhodnuto, že škola začne se 
separací plastů a nápojových kartonů a bude pokračovat v separaci papíru, bioodpadu a hliníku, které se třídily již před 

započetím projektu. Na hliník byla objednána speciální nádoba, která byla umístěna do budovy obecního úřadu. Získané nádoby 
na odpad byly umístěny do obou tříd, ve školce pak byly umístěny jen nádoby na plast a papír. S dětmi byly domluveny služby, které 
vždy jednou za týden odnášejí plast a karton do kontejnerů a bioodpad na kompost. Papír a hliník je skladován ve škole. Dvakrát 
ročně je pořádán sběr papíru v rámci celé obce. Se sběrem hliníku škola spolupracuje s místním sběrným dvorem.
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Projektu se zúčastnily především žáci 1. a 2. ročníku. 
Projekt započal rozborem odpadu, následně děti třídily obrázky s odpadky do jednotlivých popelnic. Děti vytvořily 
plakáty ke sběru hliníku a roznesly je po obci. V rámci vycházky děti zmapovaly rozmístění kontejnerů na separovaný 
odpad v obci, pečlivě si četly, který odpad patří do daných kontejnerů a následně vytvořily plánek obce, do kterého 
zakreslily nádoby na separovaný odpad.

V rámci projektu žáci navštívili sběrný dvůr, kde mohli vidět, jak se rozebírají např. auta,  
dozvěděli se, kam se jednotlivé kovy odvážejí, který odpad je nebezpečný atd. 

Při realizaci aktivit byly využívány pracovní listy Ekodomova, některé více, některé v menší míře, protože pro žáky 1. a 2. třídy byly 
některé aktivity obtížné.

Velmi	úspěšnou	aktivitou	bylo	téma	„co	říkají	obaly“.	Místo	pracovního	listu	jsem	vytvořila	kartičky	se	značkami.	
Děti	si	přinesly	z	domova	obaly,	které	týden	shromažďovaly.	po	celé	třídě	byly	umístěny	značky	a	děti	k	nim	za-
řazovaly	obaly.	Velmi	je	to	bavilo.	na	závěr	vytvořily	nástěnky	obalů	a	značek.	nástěnky	jsme	umístily	na	chodbě	
školy,	aby	si	 je	mohli	prohlédnout	 i	rodiče.	Od	té	doby	děti	sledují	značky	na	obalech	a	podle	nich	je	ukládají	
do	správných	košů.	

Téma odpadu bylo začleněno do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy a pra-
covních činností. Papírové krabice a krabičky byly např. použity v hodinách geometrie. 
Děti s nadšením vyráběly peněženky z nápojových kartonů, ale také lekníny a poháry 
z PET lahví a mozaiky z víček. Žáci 3.–5. ročníku vytvořili postavičky z hliníku „Hliní-
ček a Hlinička“.
Děti se naučily využívat popsaný papír, který je ukládán do určené krabice a zpět-
ně používán.
V rámci hudební výchovy děti z 3.–5. ročníku vymyslely píseň „Odpadní statistika”. 
Na závěr projektu si děti nacvičily pohádkové pásmo pro děti z MŠ, vytvořily anketu 
a lístky roznesly po obci. O výsledcích ankety byli informováni nejen žáci školy, ale 
i starostka obce a spoluobčané (výsledky byly umístěny na obecní nástěnce a inter-
netových stránkách školy). 

V	 obci	 žáci	 rozdali	 100	 anketních	 lístků.	 Vyplněno	 a	 vráceno	 bylo	 29	
lístků.	pouze	 jedna	domácnost	uvedla,	že	odpad	netřídí,	což	nás	velmi	
potěšilo.	Všichni	občané	se	shodli	na	nutnosti	třídit	odpad.	nebezpečný	
odpad	ukládají	do	sběrného	dvora	nebo	do	kontejnerů	při	svozu	nebez-
pečného	odpadu.	nejvíce	občané	třídí	papír,	plast	a	sklo.	téměř	všichni	
se	zapojili	do	sběru	hliníku.	je	nám	líto,	že	se	ankety	zúčastnilo	tak	málo	
spoluobčanů,	ač	byla	vyhlášena	obecním	rozhlasem.	Stále	je	tu	asi	určitá	
lhostejnost.	Doufám,	že	tento	projekt	a	jeho	pokračování	vychová	novou	
generaci,	která	bude	více	ohleduplná	k	životnímu	prostředí.	

Mgr.	jana	Klingerová,	koordinátorka	projektu	v	ZŠ	a	MŠ	Křesetice

Celý projekt byl zakončen 
cyklistickým výletem do Čáslavi, kde 

žáci navštívili místní skládku.

V separaci odpadu bude škola určitě pokračovat. Ve sběru hliníku chce ještě více zapojit spoluobčany. V příštím roce 
škola plánuje sběr papíru. Do výuky bude zařazeno zejména téma bioodpadů.
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círKEVní	gyMnáZiUM	SV.	VOrŠily,	KUtná	HOra

Hlavním cílem projektu na Církevním gymnáziu Sv. Voršily bylo zvýšit informovanost studentů o ekologicky odpověd-
ném nakládání s odpady a zejména podpořit a v praxi realizovat jejich separaci přímo v budově školy. 

Škola v tomto školním roce začala separovat plast, papír a bioodpad. Vzhledem k tomu, že před vstupem do projektu 
nebyla ve škole zajištěna téměř žádná separace odpadů (s výjimkou třídění plastových lahví), bylo zapojení se do pro-
jektu hodnoceno jako skutečně žádoucí. 
V rámci projektu se podařilo rozmístit nádoby do všech prostor budovy. Na klášterní zahradě byl vybudován kompost. 
O vynášení odpadů se starají zaměstnanci školy – uklízečky.

Projekt Odpad z nebe nespad, určený pro nižší gymnázium, byl vhodně doplněn o projekt Bioodpad	není	odpad, 
určený pro studenty vyššího gymnázia. Oba projekty se vzájemně doplňovaly. Zároveň se staly součástí školního 
vzdělávacího programu. 

V úvodu projektu byl sestaven ekotým. Jeho součástí se stali průřezově studenti téměř všech ročníků. Jejich počet byl sice 
na začátku projektu 19, ale v jeho průběhu začali spolupracovat i další, kteří o problematiku projevili zájem a výrazně pomáhali. 
Ekotým se osvědčil zejména při propagaci projektů ve škole (vyhotovení nástěnek, informačních letáků, ankety, prezentací pro 
studenty nižšího i vyššího gymnázia, obecná osvěta a kontrola). Studenti přistupovali k věci skutečně zodpovědně.
Byl vypracován podrobný plán aktivit, který měl postupně oba projekty uvádět v život. Samozřejmostí byla tvorba propagačních 
nástěnek, letáčků a ankety, při níž se zjišťovaly nejen znalosti studentů o separaci odpadů, ale zejména jejich názor na možnost 
třídění přímo ve škole. 

Většina	dotázaných	hodnotila	zavedení	nádob	do	školy	pozitivně,	ale	našli	se	i	odpůrci	této	myšlenky.	je	nutné	
ovšem	podotknout,	že	právě	oni	dnes	paradoxně	patří	mezi	nejlepší	„třídiče“	ve	škole.	

Mgr.	anna	němcová,	koordinátorka	projektu	v	církevním	gymnáziu	Sv.	Voršily	v	Kutné	Hoře

Zároveň byly projekty a škola zviditelněny v regionálním tisku a na webu školy, kam byly pravidelně vkládány informace o jejich 
průběhu. Důležitou součástí úvodu do obou projektů bylo proškolení ekotýmu zaměstnanci Ekodomova a následná prezentace 
a proškolení všech studentů školy. Velice důležitou součástí projektu byla i odpadová analýza, která měla zmapovat počáteční 
stav. Byla provedena dvakrát v rozmezí sedmi dnů na začátku projektu s tím, že největší poměr v rámci odpadu zaujímal biood-
pad a PET lahve. Odpadová analýza byla provedena i v závěru projektu. 

„S potěšujícím výsledkem lze konstatovat, že prakticky úplně zmizel z od-
padkových košů bioodpad (naváženo 175 g z celé školy), PET lahve, ná-
pojové kartony, papír. V některých třídách (spíše u nejmladších studentů) 
přetrvávají v koši na směsný odpad mikrotenové sáčky a obaly od sladkostí 
(sušenky, čokolády…). Problémem jsou i použité papírové kapesníky, které 
sice lze vhodit do bioodpadu, ale častěji zůstávají mimo tento koš,“ říká 
Mgr. Anna Němcová, koordinátorka projektu na Církevním gymnáziu.

chcete Ve Vaší škole začít  
se separací odpadu? udělejte si 

rozbor odpadu, tak jako na církeVním 
gymnáziu V kutné hoře. rozbor Vám 

pomůže zjistit, jaký systém nakládání 
s odpadem bude pro Vaši školu  

nejlepší – kolik pořídit nádob,  
na jaký odpad, atd. 
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Po rozmístění nádob ve škole byla ekotýmem provedena znovu osvěta, jak správně třídit. Do každé třídy byl umístěn informační 
leták se symbolikou, kam který druh odpadu patří. Následovala stavba kompostu na klášterní zahradě. 

V rámci realizace projektů byly využívány i tématické 
materiály Ekodomova. Do výuky vyššího gymnázia 
byly zařazeny tři projektové hodiny zaměřené na bio- 
odpad, pro nižší gymnázium byly použity pracovní lis-
ty Odpad z nebe nespad. Škole byla zapůjčena i pu-
tovní ekovýstava. 

Oba projekty měly pro školu nepochybně výrazně pozitivní přínos. I přesto, že byly časově omezeny na jeden školní 
rok, budou ve školním vzdělávacím programu gymnázia ponechány i dále. Separace odpadů se stala běžnou součás-
tí života studentů a zaměstnanců školy. Jasně přispěla ke komplexní ekologizaci školy. Vytyčené cíle se tak podařilo 
z větší části splnit. Škola počítá s tím, že do budoucna se s realizací třídění odpadů ve škole bude i nadále pokračovat 

a na studenty se bude opětovně apelovat, aby k problému separace přistupovali aktivně a dodržovali základní pravidla. Členové 
ekotýmu rovněž plánují pokračování aktivit, již na začátek dalšího školního roku připravují představení pro mateřskou školu.

ZŠ	t.	g.	MaSaryKa,	KUtná	HOra

Základní škola T. G. Masaryka v Kutné Hoře si za obecný cíl projektu stanovila rozšíření a zefektivnění separace od-
padů ve škole. Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, bylo nutné vytyčit si i dílčí cíle, a to: zorganizovat efektivní systém 
sběru odpadu, motivovat žáky a pedagogy ke třídění odpadů, zapojit celou školu do projektu plněním dílčích úkolů, 
průběžně hodnotit efektivitu projektových aktivit a využívat získané poznatky nejen ve škole, ale i mimo ni.

Škola se snažila odpad částečně třídit již před začátkem projektu, na prvním stupni v některých třídách bylo několik 
menších separačních košů, které však byly téměř nepoužívány. Na druhém stupni byly koše pro třídění odpadu pouze 
v učebně přírodopisu.
Na základě analýzy stavu odpadů a celoškolní ankety hledající nejvhodnější místa pro umístění separačních košů, 
byly objednány a instalovány nádoby pro třídění a vermikompostér. O vynášení košů se ve škole starají paní uklízečky 
s pomocí žáků.

na	naší	škole	jsme	byli	materiálně	na	projekt	vy-
baveni	minimálně.	třídit	 jsme	se	snažili,	ale	ne-
bylo	kam.	

Členové ekotýmu se postarali o instalaci nádob na se-
paraci odpadů a zároveň vytvořili účelný systém značek 

vedoucí z jednotlivých tříd k nádobám na chodbách. 
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Na separaci odpadu měla škola zaměřeno v předchozích letech hned několik projektových dnů. Motivace a náboj 
učitelů, pracovníků školy i žáků byly dostačující a realizace projektových aktivit tak probíhala přesně podle plánu 
stanoveného na začátku projektu. Učitelé se sami snažili plán dodržovat a prezentovali výsledky ostatním. Přicházeli 
také s návrhy, obměnami a snahami o další aktivity. Velmi činná byla i školní družina. Díky pomůckám z Ekodomova 
byla práce efektivnější.

V průběhu projektu škola realizovala řadu aktivit. Některé činnosti vycházely z pracovních a metodických listů, které škole po-
skytl Ekodomov, jiné z vlastní invence pedagogů a ekotýmu. Ekotým, složený z žáků všech tříd, se postaral o analýzu odpadu, 
instalaci a označení košů a vermikompostérů, účastnil se výukového programu Kam dopadne odpad pořádaného Ekodomovem 
a následně provedl osvětu pro ostatní žáky školy. V rámci třídních schůzek členové ekotýmu představili projektové aktivity rovněž 
rodičům. Ekotým také mapoval odpadová místa a rozmístění kontejnerů v obci a výsledky průzkumu prezentoval ostatním žákům. 
Činnost ekotýmu je prezentována na internetových stránkách školy pod vlastním odkazem.

V rámci přírodopisu žáci vytvořili tzv. „Hřbitov odpadků“ 
– odpadky ukryly do hlíny ve skleněných lahvích a prů-
běžně sledují a zapisují jejich rozklad. 

Projekt Odpad z nebe nespad se stal součástí všech předmětů. V rámci hodin angličtiny se žáci seznámili s nakládáním s od-
pady v anglicky mluvících zemích, v pracovních činnostech vyráběli žáci všech ročníků různé výrobky z odpadových materiálů 
(zvířátka a postavičky z PET lahví, vánoční ozdoby, kostýmy pro módní přehlídku atp.), které byly posléze vystaveny v prostorách 
školy, v českém jazyce skládali tématické básničky a říkánky a psali slohová cvičení, v dějepisu se zabývali historií papíru atd.
Žáci školy několikrát do roka odevzdávali starý papír v rámci celoškolního sběru a postarali se také o úklid a sběr odpadků 
kolem školy.

Projekt je na škole hodnocen velmi pozitivně. Během projektu přicházeli pedagogové s dalšími návaznými aktivitami, 
které budou realizovány v příštím školním roce. Projekt Odpad z nebe nespad tak byl pro školu zejména inspirací 
k dalším činnostem v této oblasti. Třídění odpadu má škola uvedeno jako jeden z cílů školního EVVO plánu. Na akti-
vity projektu budou navazovat další konkrétní úkoly, a to nejen ve škole ale i v terénu. 

V	třídění	odpadů	budeme	na	100%	pokračovat,	není	to	přeci	jen	práce	pouze	na	jeden	rok.	Musíme	změnit	postoj	
žáků	a	na	něj	se	zaměřit.	Řada	z	nich	už	to	vnímá	jako	samozřejmost	a	takových	musí	přibýt,	aby	byl	přínos	úplný.	
nechci,	aby	tento	projekt	skončil	jako	splněný	úkol,	ale	aby	byl	pouze	startovní	čarou	pro	další	snažení	se.	jediný	
strach	mám	z	přesycenosti	tímto	tématem	a	následným	nezájmem	některých	žáků	i	vyučujících.	

Mgr.	lucie	Mikesková,	koordinátorka	projektu	v	ZŠ	tgM	Kutná	Hora	

ZŠ	a	MŠ	lUČicE

Projekt Odpad z nebe nespad se stal v ZŠ Lučice součástí dlouhodobého projektu zaměřeného na šetření životního 
prostředí. Konkrétními cíli bylo seznámit žáky s problematikou odpadů a možností recyklace, naučit je základnímu 
třídění odpadu, ukázat jim, že i z odpadu se dají vyrobit užitečné a potřebné věci, vést je ke správnému zacházení 
s bioodpadem a k odpovědnosti za své chování vůči okolí, v neposlední řadě pak zapojit do separace odpadů i širší 
veřejnost obce.

Škola separuje papír, plasty, nápojové kartony, hliník a bioodpad. Nádoby na tříděný odpad byly rozmístěny do každé kme-
nové třídy, školní družiny a cvičné kuchyně, která je využívána i k výtvarné výchově a pracovním činnostem.

nádoby	na	bioodpad	jsou	umístěny	na	chodbě	u	dveří	třídy,	aby	bylo	zamezeno	některým	negativním	průvodním	
jevům	(hmyz,	plíseň)	ve	třídě.	Vzhledem	k	malému	počtu	žáků	jsme	redukovali	počet	nádob	na	bioodpad	ze	4	
na	3,	abychom	sáčky	plnili	tak,	jak	nám	bylo	doporučeno	(napěchovat)	a	neplýtvali	jimi.	aby	se	v	koších	netvořila	
plíseň,	jsou	koše	obden	vysypávány	do	kompostéru	a	neporušené	sáčky	vraceny	zpět.	Do	třídění	a	dalšího	zpra-
covávání	bioodpadu	se	zapojily	i	pracovnice	školní	jídelny.	

Mgr.	Hana	Březinová,	ředitelka	ZŠ	lučice	a	koordinátorka	projektu	ve	škole
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Škola je již delší dobu jediným sběrným místem pro hliník a PET víčka. Protože je v obci pouze jeden kontejner na papír, zvykli 
si obyvatelé vozit do školy v průběhu roku noviny, časopisy a jiný papír, který nemají kde přechovávat až do sběrové akce školy. 
Ta se koná jednou ročně.

V rámci projektu žáci navštívili obecní úřad, kde besedovali se starostou obce o způsobech a možnostech nakládání 
s odpady. 

V průběhu projektu žáci sledovali naplněnost obecních 
kontejnerů a četnost jejich vyvážení. Rovněž zjišťovali, 
jaký druh odpadu zaujímá v obci největší podíl. Nejvíce 
naplněné byly kontejnery na plast. Zde žáci zjistili, že ob-
čané odhazují nesešlapané PET lahve a tím se kontejne-
ry plní velmi brzy. V příštím školním roce se děti na tento 
problém zaměří při svých akcích pro veřejnost.

V průběhu projektu žáci plnili řadu aktivit, pracovali např. s pracovními listy Ekodomova, tvořili výrobky z odpadových materiálů 
a zabývali se tématem černých skládek, které mapovali a dokumentovali v obci a jejím blízkém okolí. Děti poté navštívily obecní 
úřad, kde vznášely dotazy na téma Co dělat proti zakládání černých skládek a co dělat s již existujícími skládkami.

V rámci projektu získaly děti nové kamarádky – žížaly, po jejichž příchodu se snížilo množství bioodpadu ve škole. Žáci se starají 
o přísun potravy – bioodpadů – pro žížaly, kontrolují, zda žížaly mají co zpracovávat a pozorují, co a za jak dlouho ,,zmizí“. Vermi-
kompostér tak pro školu neznamená jen využití další možnosti, jak zpracovávat bioodpad, ale péče o něj zároveň vede nejmenší 
děti k odpovědnosti za svěřený úkol. 

Děti si uvědomily, jak důležitým tvorem žížala je, což podpořila i speciální lekce zaměřená na po-
zorování tohoto živočicha. Během této aktivity žáci sledovali lupou žížalu, kreslili ji, popisovali její 
základní části a zároveň se zaměřili na životní projevy žížaly. Sledovali, jaké vydává zvuky, jak rea-
guje na dotek a světlo. To vše s heslem „Vždy měj na paměti, že žížala je živý tvor, proto se k ní tak 
chovej. I ty ji potřebuješ. Její význam značně převyšuje její velikost.“

Aktivity, které si škola stanovila v plánu činností byly vesměs splněny. Žáci se v rámci projektu dozvěděli, kde jsou 
jednotlivé sběrné nádoby v obci, vědí, co se do které nádoby dává, jsou schopni třídit odpad a třídění odpadu s větší 
či menší úspěšností propagují i ve svých rodinách. Naučili se chovat tak, aby i ve škole neprodukovali nadměrný od-
pad špatným hospodařením se sešity, knihami, papíry. V dalších letech škola bude i nadále prohlubovat dovednosti 

žáků v oblasti třídění a zaměří se více i na občany obce pořádáním akcí pro veřejnost. Do činností budou zapojeny i děti místní 
mateřské školy. 
Škola plánuje uskutečnit exkurzi na skládku, aby si žáci uvědomili její rozsah i množství odpadu, které by důsledným tříděním 
bylo možné výrazně snížit. Zároveň bude škola usilovat o to, aby ji veřejnost využívala jako sběrné místo nápojových kartonů, 
neboť v obci není prozatím umístěn kontejner pro separaci tohoto odpadu. Škola ale, od doby, kdy je zapojena do projektu 
Mléko do škol, nápojové kartony třídí. 

ZŠ	a	MŠ	MalEČ

ZŠ Maleč si na počátku projektu stanovila tři cíle. Navázat na dosavadní třídění odpadu ve škole; znovu přiblížit dětem 
problematiku odpadu (předcházení vzniku odpadu, třídění odpadu a jeho recyklace) a nově začít třídit bioodpad.

Již několik let se ve škole třídil papír, plast a hliník. Do projektu se zapojili žáci všech ročníků, též všichni učitelé a pro-
vozní zaměstnanci. Škola získala koše na separaci plastů, papíru a bioodpadu do všech tříd. Na chodby 1. a 2. stupně 
byly rozmístěny objemnější nádoby na papír, plast, sklo a hliník. Odtud odpad uklízí pan školník a uklízečky. 
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Projektové aktivity probíhaly v několika etapách. 
V rámci první etapy byl vytvořen ekotým (vždy 3-4 žáci z ročníku), jehož členové dohlíželi na třídění odpadu a vynášeli koše 
do nádob na chodbách. Pro ostatní žáky si připravili žáci 6. ročníku úvodní prezentaci o třídění a recyklaci odpadu, žáci 3. a 5. 
ročníku vytvořili plakáty, které pak vylepili ke sběrným nádobám. Ekologický kroužek provedl analýzu odpadu za 1 týden. 

„Děti z 1. stupně jako motivaci shlédly film Wall-e. Společně jsme se zamysleli nad tím, jakou bychom chtěli mít naši  
planetu v budoucnosti a co pro to můžeme nebo spíš musíme udělat. Nikomu se nelíbila Země v roce 2700, kterou  

od odpadků uklízí malý robot, aby byla znovu obyvatelná,“ říká Mgr. Lenka Sabolová, koordinátorka projektu v ZŠ Maleč.

Žáci 2. stupně navštívili firmu ODAS ve Žďáře nad Sázavou, která se zabývá odpadovým hospodářstvím. Zde viděli skládku, její 
vrstvy i rekultivaci, stanici na výrobu energie z bioplynu, třídící linku a sběrný dvůr. Dále navštívili dílnu na zpracování elektrood-
padu ve Veselíčku a sběrný dvůr v Chotěboři.
V rámci druhé etapy byly v jednotlivých třídách a na chodbách školy rozmístěny nádoby na odpad. Škola nově začala třídit  
i bioodpad, který je odnášen na stávající provizorní kompost. V příštím školním roce škola plánuje výstavbu nového kompostéru. 
Členové ekotýmu z 9. třídy si pro děti připravili prezentaci o bioodpadu a kompostování i s praktickou ukázkou a hrou.
Do projektových aktivit škola zapojila i veřejnost a obecní úřady. Žáci 9. ročníku připravili pro veřejnost anketu. V anketě odpoví-
dalo celkem 180 respondentů. 56% respondentů na otázku, zda třídí odpad, odpovědělo kladně a jako důvod nejčastěji uvedli, 
že to dělají proto, že to považují za správné. Respondenti odpovídali i na otázky týkající se bioodpadů. 67% respondentů bio-
odpad buď kompostuje, nebo dává domácím zvířatům, jen 38% respondentů vědělo, že bioodpad na skládkách hnije a vytváří 
skleníkové plyny. Největší neznalost respondenti prokázali v otázce týkající se značek na obalech. Výsledky ankety žáci zpraco-
vali do grafů v hodinách informatiky a zaslali do příslušných obecních úřadů formou úředního dopisu, který připravili v hodině 
českého jazyka. Výsledky ankety byly rovněž zveřejněny na nástěnce školy.
V jednotlivých třídách žáci rovněž plnili aktivity z pracovních listů Ekodomova, děti z 1. a 2. třídy šly Po stopách odpadu, třeťáci s páťáky 
prozkoumali nápojový karton a putovali za historií a výrobou papíru. Žáci deváté třídy se vžili do pocitů stromů a zjišťovali, jak je chránit. 

Žáci 3. a 5. ročníku také společně založili pokus o tom, co se děje s odpadem v zemi. Různé druhy odpadků děti zakopaly 
na školním pozemku a označily čísly. Pokus je dlouhodobý, výsledky budou děti sledovat v několika etapách. 

téma	 odpad	 se	 prolínalo	 během	 celého	 roku	 téměř	 všemi	 předměty	 v	 různých	 formách.	 Bylo	 zakomponováno	
i	do	hodin	matematiky	v	7.	a	8.	třídě.	Ve	třídě	byly	rozmístěny	různě	papíry	s	informacemi	o	odpadech	v	obci	Maleč.	
Ze	zadaných	informací	jsme	počítali	různé	úlohy.	Zjistili	 jsme,	že	třídění	odpadů	se	vyplatí	 i	finančně.	Komunální	
odpad	je	na	skládku	vyvezen	za	2,50	Kč/kg.	Za	odvoz	skla,	které	skončilo	v	kontejnerech	na	tříděný	odpad	a	nebylo	
vyvezeno	na	skládku	obec	ušetřila	přes	20	000	Kč.	Bioodpad	můžeme	dávat	zdarma	na	kompost.	
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Nedílnou součástí projektu byly oslavy Dne Země. Již druhým rokem se škola zúčastnila akce Čistá Vysočina. Cílem této akce 
bylo vyčistit obec, její okolí a přilehlé komunikace od odpadků. Úkol se podařilo splnit na výbornou, neboť při tomto úklidu 
žáci objevili a společnými silami zlikvidovali několik černých skládek. Výskyt černých skládek byl nahlášen na příslušných 
obecních úřadech.
Škola se účastní společně s dalšími školami pokusu o světový rekord  vytvořením znaku obce Maleč z víček od PET lahví, vyhla-
šovatelem je Agentura Dobrý den v Pelhřimově. 
O projektu a jeho průběhu byla informována veřejnost na školní vývěsce v obci. Zároveň si členové ekotýmu připravili prezentaci 
pro závěrečné setkání projektu.

celý	projekt	byl	pro	školu	velmi	přínosný,	a	to	nejen	v	oblasti	ekologické,	ale	i	v	jiných	rovinách.	podařilo	se	propo-
jit	jednotlivé	předměty	a	úspěšněji	působit	na	žáky.	různorodost	forem	přispěla	k	atraktivnosti,	děti	přijaly	projekt	
za	vlastní,	aktivně	se	účastnily,	přicházely	s	vlastními	náměty.	Domníváme	se,	že	to,	co	se	žáci	naučili	o	třídění	
a	minimalizaci	odpadu,	přenesou	do	svých	rodin,	a	tak	rozšíří	obecné	povědomí	o	této	problematice.	Ve	škole	
budeme	v	činnosti	pokračovat.	

ing.	lenka	Sabolová,	koordinátorka	projektu	v	ZŠ	a	MŠ	Maleč

ZŠ	nOVá	VES	i

Projekt Odpad z nebe nespad byl ve škole realizován s cílem probudit větší zájem žáků o problematiku odpadů (co jsou 
to odpady, proč představují problém apod.) a na praktických příkladech jim ukázat, jak a čím lze přispět ke zmenšení jejich 
množství. Prioritním cílem projektu bylo umístit sběrné nádoby do školy a naučit děti odpad smysluplně třídit.

Škola separuje papír, plast a hliník. Ve škole byl již před zahájením projektu odpad tříděn do vytvořených nádob, které 
připravily děti z družiny. Nádoby byly pouze v přízemí školy, a to na papír a plasty. Ve škole byl také sbírán hliník a byly 
prováděny jednorázové sběry papíru. V rámci těchto aktivit škola spolupracuje i s širokou veřejností. Díky projektu 
Odpad z nebe nespad byly do každé třídy umístěny nádoby na papír a plasty.

Výukový program Kam dopadne odpad vedený lektorkou Ekodomova se stal úvodem tohoto projektu. Děti se sezna-
movaly s tím, co je to odpad a jaké výrobky díky jeho recyklaci mohou vzniknout. Na výukový program navázaly další 
činnosti. Žáci mapovali umístění kontejnerů v obci a popisovali, co do jakých nádob patří. K tomu využili počítačovou 
hru Odpady útočí z internetových stránek Ekodomova. Protože je ve škole separován papír a plast, aktivity projektu 

byly zaměřeny zejména na tyto druhy odpadů. Žáci zjišťovali, kdy papír vznikl, jaký byl první papír, kolik papíru se spotřebuje 
v dnešní době. Pátý ročník pracoval s částí pracovního listu Ekodomova a vytvářel Můj strom. Žáky tato aktivita velmi zaujala, 
přemýšleli o tom, jaký strom si vybrat a zejména proč. Další akcí, která žáky nadchla, bylo vyrábění různých výrobků z plastu 
a plastových víček.

„Na začátku nikdo nevěřil, že z plastové láhve lze něco vy-
robit, ale na konci práce se všichni přesvědčili o tom, že to 
jde. Vyráběli jsme plastové chobotničky. Tato práce nebyla 
těžká, takže ji zvládli i naši nejmenší žáčkové. Se staršími 
dětmi jsme vyráběli kytičky z plastových víček,“ Romana 

Ouzká, DiS., koordinátorka projektu v ZŠ Nová Ves I.

Projekt byl ukončen mapováním černých skládek 
a zpracováním pracovního listu Ekodomova Černé 
skládky aneb odpad, ke kterému se nikdo nehlásí.
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Projekt byl původně připraven převážně pro družinu, ale protože ze strany starších žáků byl o aktivity projektu velký 
zájem, postupně se do projektu zapojili i ostatní žáci školy. Projekt byl převážně realizován jak v činnostech (např. 
pracovní, výtvarné) tak např. i v českém jazyce, přírodovědě, prvouce.

projekt	splnil	naše	očekávání	a	splnily	se	i	naše	prvořadé	cíle.	Děti	získaly	potřebné	informace	o	odpadech	a	na-
učily	se	odpad	správně	třídit.	Do	budoucna	bychom	chtěli	v	hodinách	prvouky,	přírodovědy	atd.	na	tento	projekt	
navázat	a	pokusit	se	pracovat	dále	s	recyklačním	materiálem	jako	je	např.	sklo,	bioodpad	apod.	

romana	Ouzká,	DiS.,	koordinátorka	projektu	v	ZŠ	nová	Ves	i.

ZŠ	a	MŠ	UHElná	pŘíBraM

Základní škola v Uhelné Příbrami se rozhodla využít projekt Odpad z nebe nespad nejen k zavedení systému se-
parace odpadů ve škole, ale i k naplnění širšího cíle, a to utváření ekologicky správného vztahu žáků k přírodě. 
Konkrétní cíle byly poté vytyčeny takto: v rámci teoretické výuky v jednotlivých předmětech hovořit se žáky o jejich 
vztahu k přírodě, znát jejich názor, zařazovat v jednotlivých předmětech otázky týkající se šetření energiemi a vodou 

v domácnostech, připomínat žákům důležitost třídění odpadů v domácnostech, vyzkoušet třídění odpadů pomocí her ve škole 
a poukazovat na vandalství v přírodě.

Škola separuje papír, plasty, nápojové kartony, sklo a hliník. Třídění odpadů se škola věnuje již mnoho let. Škola také 
spolupracuje se svým zřizovatelem při sběru a odvozu nebezpečného odpadu. S ostatními složkami v obci (např. 
s mysliveckým sdružením a sborem dobrovolných hasičů) pomáhá při sběru starého železa a úklidu v obci. Od roku 
2008 je škola zapojena do projektu Recyklohraní. V jeho rámci děti plní zadané úkoly a různé aktivity týkající se odpa-
dového hospodářství. V rámci projektu Odpad z nebe nespad škola získala potřebné nádoby pro separaci odpadů.

Hned v úvodu projektu žáci vytvářeli mapu umístění kontejnerů v obci, která je i s popiskami vyvěšena na nástěnce 
věnované EVVO. V průběhu roku děti rovněž zmapovaly cestu všech druhů odpadů z obce do třídíren a na veřejná 
úložiště odpadů. V dalších aktivitách se žáci účastnili zajímavých přednášek a do hodin prvouky a přírodovědy byla 
zahrnuta ekologická témata a činnosti – děti např. sestavily a popsaly ideální spotřebič pro budoucnost nebo se 
v zimě staraly o doplňování krmiva lesní zvěře.

V listopadu se uskutečnil školní miniprojekt s názvem EKOABECEDA. Žáci se formou her seznamovali s určováním, co je od-
pad, kam patří, proč a jak se třídí. V týmech složených z dětí různého věku řešili pracovní listy, hovořili o významu ochrany přírody 
a hledali vhodná místa k umístění nádob na odpadky. Na podzim také proběhl sběr starého papíru, novin a časopisů, do kterého 
byli zapojeni i rodinní příslušníci žáků a ostatní obyvatelé obce.

Škola	je	zapojena	do	celostátního	projektu	Mléko	do	škol,	proto	považovala	za	důležité,	aby	se	děti	naučily	správ-
ně	rozlišit	a	vytřídit	nápojový	karton.	V	hodinách	prvouky	jsme	se	věnovali	zpracování	mléka	a	výrobě	mléčných	
výrobků.	Žáci	si	sami	vyzkoušeli	pracovní	postup	při	výrobě	tvarohu	a	na	vlastním	výrobku	si	také	pochutnali.	

Mgr.	Dana	Smutná,	ředitelka	školy

V dalším projektovém dni si děti vytvořily Desatero třídění odpadů, podle kterého se ve škole snaží všichni nadále pracovat. 
Vyplnily připravené pracovní listy a společně se „přenesly“ na černou skládku, kde roztřídily nalezené odpadky do správných 
kontejnerů. Děti se zaměřily i na škodlivost skládek pro živočichy, rostliny a člověka. Pracovní týmy společně vymýšlely vhodné 
odpovědi na anketní otázky (např. „nejlepším odpadem je odpad, který ……….“; „při nákupu bychom si měli nosit vlastní tašku, 
jelikož……“). Posledním úkolem byla výroba plakátu se sloganem: TŘÍDÍM! TŘÍDÍŠ! TŘIĎ! AŤ SE NÁM TU DÝCHÁ LÍP! Žáci 3.-5. 
ročníku navíc upravili nástěnku na toto téma, která je umístěna v mezipatře školní budovy.
V rámci Dne Země se škola zapojila do akce Čistá Vysočina. Žáci a žákyně provedli úklid a sběr odpadků na území obce. Jedna 
skupina objevila v blízkosti obce černou skládku s hasicími přístroji. Škola zajistila její odklizení. 

Vyvrcholením celého ročního projektu bylo soutěžní Společné odpoledne s rodiči a přá-
teli školy. Účastníci soutěže kreslili obrázek týkající se třídění odpadů do správných 
kontejnerů, řešili kvízové otázky zaměřené na tříděný odpad, hráli domino s nalepenými 
částmi odpadků, které vyráběli žáci při hodinách pracovních činností, a třídili odpadky 
do správných nádob. Na závěr všichni pozorně sledovali souboj dvou účastníků při hře 
pexeso, kdy jednotlivé věci byly ukryty pod „večerníčkovskými“ čepicemi. V rámci odpo-
ledne předvedly děti také scénku „Divadlo na louce“ o koloběhu živin v přírodě. 
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každý projekt by měl být  

zakončen zhodnocením a prezentací 

Výsledků. V případě, že Výsledky 

žákoVské práce mají být i nadále 

VyužíVány, je důležité, aby 

prezentace projektu proběhla 

V širším okruhu lidí, než jsou  

sami účastníci projektu.

Škole se podařilo vytyčené cíle projektu splnit a této činnosti se bude věnovat i nadále s heslem „TŘÍDÍM! TŘÍDÍŠ! 
TŘIĎ! AŤ SE NÁM TU DÝCHÁ LÍP!“

ZŠ	UHlíŘSKé	janOVicE,	tŘEBíZSKéHO	268

Cílem celoročního projektu Odpad z nebe nespad na I. stupni ZŠ bylo aktivně zapojit do třídění odpadu žáky všech 
věkových kategorií. 

Do projektu byly zapojeny všechny třídy I. stupně a školní družina. Největší část odpadu na škole tvoří papír ze svačin 
a odstřižky papírů z pracovních činností. Do každé třídy byl umístěn speciální odpadkový koš na tento papír. Značnou 
část odpadu tvoří také mikrotenové sáčky a plastové láhve. Nápojové kartony od školního mléka se ve škole třídí již 
od počátku prodeje na škole. Odpadkové koše na tento odpad byly umístěny na chodbách školy. Vytříděný odpad je 
z košů odnášen každý den do barevných kontejnerů, které se nacházejí v blízkosti školy. 

Při tvorbě plánu činnosti škola využila zkušeností s tříděním odpadu na II. stupni školy, kde se projekt realizoval již 
ve školním roce 2007/2008. Na plnění aktivit projektu se podíleli nejen žáci I. stupně a jejich třídní učitelé, ale i pro-
vozní zaměstnanci školy. Z každé třídy byli vybráni z řad žáků dva až tři zástupci do ekotýmu (celkem 23 žáků). Tito 
žáci se v průběhu projektu pokoušeli vypozorovat některé problémy v třídění odpadu. Ne všichni žáci školy k třídění 

zaujali kladný vztah. Problémy způsobovaly různé obaly od sušenek, které se objevovaly v kontejneru na papír. Žáci občas také 
zapomínali sešlápnout plastové láhve.

Podnětem pro správné třídění odpadů ve škole se stal dvouhodinový vzdělávací program vedený lektorkou Ekodomova. Progra-
mu se zúčastnili žáci třetích ročníků a někteří vyučující. Ti potom předali potřebné informace k projektu ostatním pedagogům. 

„V říjnu se na naší škole uskutečnil projekt Týden zdraví. Jedno 
z témat bylo věnováno zdravé výživě. Žáci si přinesli z domo-
va různé obaly z potravin a potom se snažili správně odpad 

vytřídit. Velice nám ve výuce pomohly názorné plakáty od firmy 
EKO-KOM,“ Mgr. Božena Petrásková, koordinátorka projektu.

Žáci se také zapojili do výtvarné soutěže, ve které navrhovali 
veselý popelářský vůz. Zároveň se seznámili se zpracovateli 

odpadu a recyklovanými výrobky.

V rámci projektu žáci zjišťovali skladbu odpadu v jednotlivých třídách a pracovali s jednotlivými pracovními listy, které k projektu 
vytvořil Ekodomov. Na škole proběhl mimo jiné i podzimní a jarní sběr. Žákům se podařilo nashromáždit více než 16 tun papíru 
a 221 kg plastových víček.
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Závěrečná etapa projektu byla bohatá na mnoho činností v rámci různých projektových dnů a soutěží. Během projektového dne 
Den Země se žáci zapojili do úklidu odpadků v okolí školy a na místním koupališti. Páté ročníky se zúčastnily exkurze na skládku 
směsného odpadu v obci Bláto nedaleko Uhlířských Janovic.

Během tohoto období vzniklo několik zajímavých výtvarných prací. Žáci 
první třídy si vyrobili „víčkožrouta“ na plastová víčka, žáci druhé třídy 
zhotovili v hodinách pracovní výchovy vláčky z různých krabiček a ruli-
ček, ve čtvrtých třídách použili plastové láhve na zhotovení postaviček 
pohádkových hrdinů, v pátých ročnících se zase pokusili vymodelovat 
z plastových lahví různá zvířátka. Žáky tyto výtvarné činnosti baví a tvoří 
s radostí.

Škola vstupovala do projektu s určitými zkušenostmi s tříděním odpadu na II. stupni školy, kde byl tento projekt již 
realizován. Na základě rozhovorů bylo zjištěno, že žáci často třídí odpad i doma. Většina žáků I. stupně ZŠ v Uhlířských 
Janovicích se aktivně zapojila do třídění odpadu ve škole. Mladší žáci přistupují k těmto aktivitám s větším nadšením 
a elánem. 

Škola bude i v příštích letech podporovat žáky v třídění odpadů a využívat získané zkušenosti. Důraz bude kladen na seznamo-
vání žáků v rámci jednotlivých projektů s nutností péče o životní prostředí. Ve městě se nachází sběrný dvůr a v obci Bláto řízená 
skládka, což se dá využít při výchově mladé generace.

ZŠ	a	MŠ	ViléMOV

Cílem projektu v ZŠ Vilémov bylo zavést třídění odpadu, rozmístit nádoby na separaci odpadů a naučit žáky tyto 
nádoby účelně využívat.

Před začátkem projektu škola produkovala směsný odpad, třídil se pouze papír, který se dvakrát ročně (jaro, podzim) 
odváděl do sběrny. Po zahájení projektu se škola rozhodla podle výsledků odpadové analýzy a na základě odběru 
vytříděného odpadu pro separaci papíru, plastu a nápojového kartonu. Nádoby v odpovídající barvě a s popiskami 
odpadu byly umístěny do každé třídy a dobrovolně určená služba je vynáší do kontejnerů, které jsou, po dohodě 
s obcí, před školou.

cO	SKrýVá	ODpaDKOVý	KOŠ?	–	výsledky	odpadové	analýzy	v	úvodu	projektu

Bioodpad 27%

Plast 24%

Nápojový karton 22%

Papír 16%

Směsný odpad 11%

Výukový program, zrealizovaný občanským sdružením Ekodomov, naučil děti zábavnou formou co, kam a proč se-
parovat. Od této chvíle se na škole začal třídit odpad. V projektových dnech, které probíhaly v dubnu a květnu, žáci 
sbírali papír a za uplynulý školní rok ho nasbírali a odevzdali 13 000 kg.
Prostřednictvím ankety zjišťovali žáci 9. třídy, jak je odpad tříděn v obci a mapovali černé skládky. Své znalosti a spor-

tovní dovednosti prověřili ve sportovních (hod odpadem na cíl, slalom s víčky ) a vědomostních soutěžích ( AZ kvíz, bludiště, 
test o odpadech).
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Jednotlivé třídy vytvořily přehledné 
nástěnky o recyklaci plastu, skla, papíru 

a nápojového kartonu.

práce	na	projektu	přinesla	mnoho	nových	poznatků	a	užitečných	zkušeností.	Do	projektu	se	zapojili	všichni	žáci	
a	učitelé	základní	školy	a	v	souhrnu	lze	jejich	zapojení	hodnotit	velmi	kladně.	podařilo	se	zavést	třídění	odpadů	
nejen	v	tomto	roce,	ale	stejným	způsobem	hodláme	pokračovat	i	nadále.	

ing.	Marie	Havlová,	koordinátorka	projektu	v		ZŠ	a	MŠ	Vilémov

ZŠ	a	MŠ	ZBýŠOV

Cílem projektu bylo zavést a dodržovat separaci odpadů ve škole a vést k tomu děti i mimo školu.

Škola v rámci projektu zavedla separaci papíru, plastu, nápojového kartonu a bioodpadu. 

Do jednotlivých tříd a školní družiny byly pořízeny barevné koše na tří-
dění odpadu, na dvorek popelnice s danými barevnými příklopy. Pytle 
s odpadem jsou odnášeny do kontejnerů na náves. Na dvorku byl také 
založen vlastní kompostér.

Při realizaci aktivit škola využila pracovní a metodické listy, které získala od o.s. Ekodomov, konkrétně list Po stopách 
odpadu, Papír, Plast a Nápojový karton. Aktivity z těchto listů však doplnila o řadu dalších činností. Děti pracovaly 
s pohádkou Jak popelnice rozkvetla, hrály hry o třídění a vyráběly výrobky z odpadových materiálů – ozdoby na vánoč-
ní stromeček z pivních tácků a barevného papíru a stolní hry z víček od PET lahví. Ve škole byl zorganizován bleskový 
sběr papíru, při kterém se podařilo shromáždit 2 138 kg starého papíru, a karneval v duchu třídění odpadů.

Pod vedením svých učitelů vyplňovali žáci projektové pracovní listy a v hodinách 
výtvarné a pracovní výchovy využili odpadový materiál k výrobě ručního papíru, 
košíčků z novinového papíru, obrázků z plastových lahví, kostýmů pro módní 

přehlídku a obrazců z plastových víček.
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„Ve škole jsme nacvičovali předtančení, módní přehlídku a třídění od-
padu. Každý si připravil kostým – papír, plast, napójový karton,... – a při 
hudbě Zdeňka Svěráka „Mravenci“ se předvedl a roztřídil do patřičné-
ho kontejneru. Sklidili jsme velký úspěch. V průběhu karnevalu jsme 
tancovali a soutěžili s odpadky, sestavovali jsme obrázek z víček, zahrá-
li si s krabičkou od sýru. Výzdoba a vstupenky byly také z odpadového 
materiálu. Karneval se nám líbil a měl úspěch,“ napsala o karnevalu 
žákyně ZŠ Zbýšov.

Den Země oslavila škola úklidem černé skládky a procházkou po lesích kolem obce, kterou doplnil výklad místního hajného.

Většinu aktivit, které si škola vytyčila v plánu činností, se podařilo splnit. V plnění projektu bude škola i nadále po-
kračovat, neboť si stanovila dlouhodobý cíl – rozvíjet smysl pro třídění odpadu nejen u dětí. Škola má záměr navázat 
užší spolupráci s obecním úřadem, a to zejména při plnění plánovaných anket a při zapojení ostatních obyvatel obce 
do projektových aktivit.

Hlavní	cíl	projektu	byl	splněn,	nadále	budeme	pokračovat	ve	správném	třídění	odpadu,	ne	tak,	jako	pepča	v	pís-
ničce,	kterou	si	děti	nacvičily	pro	závěrečné	setkání	projektu.	

Vladislava	Šupíková,	koordinátorka	projektu	v	ZŠ	a	MŠ	Zbýšov

Zbýšove, Zbýšove, kdo tebou prochází
černooký Pepča škodovku roztláčí. 

Aj Pepčo, Pepčo náš, vyjetý olej máš,
copak s tím olejem, copak s ním uděláš?

Beze všech ohledů, k rybníku zajedu
olej tam vyliju, škodovku umyju.

Aj Pepčo, Pepčo náš, ojeté gumy máš, 
až si je vyměníš, kampak je vyhodíš?

Až si je vyměním, do lesa vyhodím,
houští je uklidí, nikdo mě nevidí.

Zbýšove, Zbýšove, co nám z tebe zbyde,
srnečky v lesíku, kdopak nám zachrání.

Pořádek děláme, ochránce hledáme
A naši přírodu zničit si nedáme.

ZŠ	OKrUŽní,	ZrUČ	naD	SáZaVOU

Cílem projektu v této základní škole bylo vylepšit a rozšířit třídění odpadu o sběr hliníku a více zapojit a motivo-
vat žáky.

Škola separuje papír, plast, sklo, bioodpad a hliník. Na školní zahradě byli v rámci projektu umístěny kompostéry, 
které jsou aktivně využívány v rámci pěstitelských prací.

Ve škole jsou převážně vzděláváni žáci s mentálním zdravotním postižením. Škola poskytuje základní vzdělání 30–36 
dětem ve věku od šesti do patnácti, leckdy i osmnácti let. 
V rámci projektu byl sestaven ekotým, který absolvoval výukový program a pravidelně kontroloval a učil spolužáky 
správně třídit odpad do separovaných nádob ve třídách. Žáci navštívili biokotelnu Tedom ve Zruči nad Sázavou, na-
vštívili místo, kde mohou odevzdávat použité baterie, sbírali odpadky ve městě, diskutovali se zástupcem firmy Pilc, 

chcete do separace  

odpadů zapojit nejen žáky, ale 

i Veřejnost? uspořádejte pro ně 

zajímaVou akci, například soutěžní 

odpoledne nebo karneVal, tak  

jako to udělali V zš zbýšoV.
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která zajišťuje svoz papíru a hliníku, shlédli film o recyklaci odpadu a vyráběli výrobky z odpadových materiálů. Škola aktivně 
využívala i pracovní a metodické listy, které získala v rámci projektu od Ekodomova. 

V průběhu projektu se žáci účastnili několika projektových 
dnů. Na Světový den zvířat se seznámili s nebezpečím 

odpadků pro zvířata, na Den stromů odklízeli listí na zahradě 
školy a vyráběli výrobky a herbář z listů a plodů, na Světový 
den vody se účastnili exkurze do Čistírny odpadních vod, 

na Den Slunce vyráběli Slunce z víček od PET lahví a v rámci 
Evropského dne parků sbírali odpadky v městském parku.

Den Země žáci oslavili tvorbou plakátu o sběru hliníku 
ve městě. V zahradě školy byla umístěna popelnice na hliník 
pro veřejnost a pro žáky mateřské školy byla připravena akce 
Třídíme odpad. Žáci se postarali o správnou tvorbu kompos-
tu v kompostérech, uklízeli město a řeku Sázavu, sbírali papír 

od obyvatel města a vytvořili naučnou stezku po zahradě 
školy, přičemž jmenovky vytvářeli ze zbytkových materiálů. 

Musím	ocenit	a	vyzdvihnout	žáka	9.	ročníku	jana	Berku,	který	v	září	z	vlastní	iniciativy	domluvil	spolupráci	s	firmou	
pilc,	která	nám	v	danou	dobu	odvezla	starý	papír,	a	v	květnu,	kdy	paní	uklízečka	byla	dlouhodobě	v	neschopnosti	
práce,	sám	Honzík	vynášel	tříděný	odpad	ze	tříd	do	separovaných	nádob	před	školou,	odpad	dotřiďoval	a	velmi	
pečlivě	a	dokonale	měl	vše	pod	kontrolou	(dny,	kdy	se	odváží	plast,	papír,	bioodpad).	

Daný výčet činností je důkazem, že účast v projektu Odpad z nebe nespad je ve škole hodnocena za velmi zdařilou 
a podnětnou. Škola i nadále v rámci EVVO bude v projektových aktivitách pokračovat.

S	prvními	krůčky	EVVO	jsme	začali	v	roce	2000,	projekt	Odpad	z	nebe	nespad	byl	nenásilně	zapracován	do	roč-
ního	plánu	EVVO	2009/2010	a	v	budoucích	letech	chceme	v	aktivitách	pokračovat.	

Krista	Fremlová,	koordinátorka	projektu	v	ZŠ	Okružní	ve	Zruči	nad	Sázavou



28

Vydalo občanské sdružení
EKODOMOV,	praha	2010
Ekodomov, o. s.
V Podbabě 29B
160 00 Praha 6
tel./fax: 220 920 268
info@ekodomov.cz
www.ekodomov.cz

příručku	sestavila: Mgr. Lucie Sádlová
Fotografie: archív Ekodomova a jednotlivých škol
ilustrace: Vojta Šeda, www.stupnesedy.cz
grafická	úprava:	Propaganda, www.propagandadesign.cz

Příručka dobré praxe byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního 
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Vychází s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí 
vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.




