Ukliďme svět

Průvodce školními úklidy
Jak na dobrovolnický úklid s partou dětí….
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Naši partneři

O akci Ukliďme svět
Ukliďme svět, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé
České republiky ve dvou vlnách ročně (jarní a podzimní termín). Historie organizovaných úklidů přesahuje dnes již 28 let a každým rokem narůstá na oblibě. Organizátor akce je Český svaz ochránců přírody (www.csop.cz). V rámci
akce jsou identifikovány čtyři základní typy dobrovolnických skupin: firmy,
obce a organizace. Organizátory úklidů jsou ale také jednotlivci, kteří se rozhodnou zvelebit své okolí s přáteli či rodinou. Více informací o akci naleznete
na www.uklidmesvet.cz.

K čemu Průvodce slouží
Průvodce je určen pro učitele, koordinátory EVVO, vedoucí dětských oddílů a pro všechny,
kteří organizují nebo chtějí organizovat dobrovolnický úklid s dětmi. V tomto metodickém
dokumentu naleznete tipy, jak svůj úklid uspořádat tak, aby děti bavil a zároveň měl co
největší environmentálně-výchovný dopad.
Smyslem dobrovolnické úklidové akce není pouze, jak se mnozí domnívají, odstranění odpadků z krajiny. Neméně důležité je uvědomění si problému, kterým odpadky v přírodě
jsou. Možnost sáhnout si na odpadek, vidět kolik odpadu se v přírodě nachází a jak těžké je
tento odpad z přírody odstranit, nám dává prostor zamyslet se nad problémem množství
odpadu, který naše civilizace produkuje. A v neposlední řadě také příležitost ke snížení
vlastní ekologické stopy, která je jen kapkou v moři, ale u které to vše začíná.
Naším cílem je oslovit všechny zapojené dobrovolníky, ale o to víc bychom chtěli působit na
děti a mládež, jejichž budoucnost závisí na zdravém životním prostředí. Každý učitel či organizátor úklidu s mládežnickou skupinou by měl mít na paměti, že cílem akce není likvidovat
velké černé skládky a tuny odpadu, ale využít úklid jako terénní praktickou výuku. Nenásilnou formou je při ní možné žákům předat prvotní vhled do environmentální výchovy, který
jim bude sloužit jako základ do dalších studijních let.
Aktivity, které Vám níže nabízíme, jsou rozděleny do 4 částí: před úklidem, během úklidu,
po úklidu a evaluace úklidu. Každá z těchto částí úklidové akce má svá specifika a je důležitá
něčím jiným. Pro každou se hodí jiné aktivity. Je jen na Vás, jak svůj úklid pojmete a které
aktivity využijete a které ne. Doporučujeme ale do Vašich příprav zahrnout všechny zmiňované části úklidu.
Budeme rádi, pokud aktivity z naší brožurky použijete, nebo
se jimi alespoň necháte inspirovat k vlastním kreativním
kouskům, které budou šity na míru Vašemu úklidu. V každém případě přejeme hodně úspěchů během Vaší
úklidové akce a radost a dobrý pocit z práce vykonané
pro přírodu.
Kateřina Burešová
koordinátorka Ukliďme svět, ukliďme Česko pro Prahu
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Aktivity před úklidem
Tato část aktivit se zaměřuje na přípravu dětí na samotnou akci. Měla by zahrnovat základní
vhled do problematiky odpadů. Důležité je, aby děti věděly, proč odpadky do přírody nepatří a že jejich úklid má smysl. V této části je také potřeba zaměřit se na pečlivou přípravu
technických záležitostí úklidu, jako je dobré zmapování místa úklidu, opatření materiálu pro
úklid a zajištění likvidace nasbíraného odpadu. Děti by se také měly dozvědět důležité bezpečnostní pokyny. V neposlední řadě nezapomeňte na pořádnou propagaci Vašeho úklidu,
a to jak ve škole nebo v zázemí Vaší organizace, tak v místě samotného úklidu.

1.

Řekněte svému okolí, že jdete uklízet

MŠ

ZŠ1

Před samotnou akcí je nejdříve potřeba se rozhodnout, zda chceme úklid realizovat v uzavřené skupině nebo také pozvat
dobrovolníky zvenčí. V tom druhém případě je vhodné Vaši událost nějak zviditelnit. Můžete to udělat
formou události na sociálních sítích (žáci určitě budou vědět, jak na to ), plakátkem na
obecní nebo školní nástěnce, článkem
v místním tisku apod.
I když máte v plánu udělat akci pouze pro vlastní dobrovolníky, není
na škodu se Vaším počinem
pochlubit i tak. Čím více lidí
o akci ví, tím větší je pravděpodobnost, že se příště do
akce také zapojí. Neméně
důležitá je informace pro
místní obyvatele, že místo
střeží a uklízí děti. Snižuje
se tak pravděpodobnost,
že si z uklizeného místa
někdo příště udělá odpadkový koš.
Inspiraci pro informační
plakáty naleznete zde:
https://uklidmesvet.cz/
chci-organizovat-uklid/
materialy-ke-stazeni/

Ukliďme
naši obec

28.4.

Sraz
Čtvrtek 9:00
před ZŠ
Komenského 1,
další dny
individuálně,
pomůcky a info na
OÚ

S sebou
dobrou náladu,
pracovní rukavice
a pevnou obuv. Pytle
zajištěny.

Oslavíme Den Země
úklidem stezky kolem potoka.
Soutěž
5 pro rodiny připravena!

ZŠ2

SŠ

Hledej černou skládku

2.

ZŠ2

SŠ

ZŠ2

SŠ

Pokud máte ale na přípravu málo času a místo potřebujete vytipovat hned,
může Vám pomoci aplikace https://www.zmapujto.cz/. Můžete zde najít
záznamy o černých skládkách a nepořádku ve Vašem okolí, které v aplikaci
nahlašují nespokojení občané. Nezapomeňte si místo před akcí obhlédnout
osobně, ať víte, do čeho jdete.

3.

Diskuse

MŠ

ZŠ1

Tím nejjednodušším způsobem, jak žáky motivovat k zamyšlení nad danou problematikou,
je diskuse. V diskusi je možné otevřít různorodá environmentální témata a vést ji i několik hodin. Chápeme však, že máte na úvodní část pouze omezenou časovou dotaci, takže
i půlhodina je dostačující. Pokuste se s žáky probrat třeba následující otázky:
•
•
•
•

CO JE TO ODPAD A PROČ HO LIDSTVO VYTVÁŘÍ TOLIK?
PROČ JSOU ODPADKY V PŘÍRODĚ PROBLÉM?
PROČ PŘEDSTAVUJE PLAST VĚTŠÍ PROBLÉM NEŽ OSTATNÍ MATERIÁLY?
CO BY MĚLO LIDSTVO DĚLAT, ABY SE SNÍŽILO MNOŽSTVÍ ODPADU?

Ptejte se dětí na jejich názory a zkušenosti z domova. V dobré debatě můžete
fungovat třeba jen jako facilitátor a nechat žáky diskutovat mezi sebou. Budete překvapeni, kolik toho děti o environmentálních otázkách ví. Pokud bude
třeba, uvádějte názory, které zazní, na pravou míru. Pomoci zorientovat se
v problematice Vám mohou následující odkazy:
• https://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika
• http://www.enviweb.cz/

4.

Pusťte si film

ZŠ2

Další velmi jednoduchou a aktuální formou, jak
žáky uvést do tématu, může být dokumentární nebo naučný film. Filmů s environmentálními tématy je celá řada, a tak není
problém si vybrat. Doporučujeme se
na film podívat předem, abyste případně předešli nevhodným záběrům
a pasážím, které by na žáky mohly
působit kontraproduktivně. Doporučujeme třeba tyto snímky, které
dokumentují problematiku plastového znečištění:
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Oceány plastu:
https://www.youtube.com/watch?v=7jn7I9k4T9g
Planeta plná plastů:
https://www.youtube.com/watch?v=H3kxKVx72_k

5.

Novinový článek

ZŠ2

SŠ

Zprávami o špatném stavu životního prostředí se to v médiích v dnešní době jen hemží. Díky
internetu se novinky dozvídáme téměř okamžitě a díky sociálním sítím filtrujeme témata,
která nás pálí a o kterých chceme vědět. Jak jsou na tom ale Vaši žáci? Jaké zprávy čtou ve
svém volném čase a zajímají se vůbec o stav našeho životního prostředí?
Zadejte jim domácí úkol. Každý si doma vyhledá aktuální článek, který se týká některého
ze současných problémů kvality životního prostředí. Článek se může týkat pouze odpadové
problematiky, ale není na škodu, pokud studenti zabrousí i k jiným tématům, jako je například klimatická změna, ztráta biodiverzity, přelidněnost apod. Články si přečtou a zpracují
tak, aby pak vlastními slovy představili zbytku třídy, o čem jsou. Na téma pak s třídou diskutujte.

6.

ZŠ2

Projekt

Pokud se Vám zdá, že je příprava úklidové akce časově příliš náročná, přeneste se do funkce
manažera a nechce děti, ať úklid zorganizují samy. Rozdejte žákům v rámci „projektu“ jednotlivé role a úkoly a nechte je projevit jejich organizační schopnosti. Žáci tímto způsobem
rozvíjí nejen smysl pro zodpovědnost, ale také týmového ducha a plánovací schopnosti.
Potřeba budou třeba tyto pozice:
• PR specialista – má na starost propagaci úklidu, vytvoření události na sociálních sítích,
vytvoření plakátu s pozvánkou a komunikaci s veřejností
• Fotograf – vždy připraven s foťákem celou akci pečlivě dokumentuje
• Nákupčí – zajištění materiálu (rukavice, pytle, reflexní vesty + další nářadí)
• Koordinátor dobrovolníků – koordinuje úklidovou četu, radí, pomáhá
• Administrativa akce – registruje akci na webu Uklidmesvet.cz, po akci vyplní report, komunikuje s hlavními koordinátory akce a zajišťuje svoz odpadu u městské části
• Průzkumníci – vytipují černé skládky a nepořádek, který by se dal odklidit
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A jiné, které Vás napadnou. Vedoucím celého projektu budete Vy a Vy také budete mít rozhodující slovo, pokud by nastaly spory nebo by si některý z žáků nevěděl rady. Se zadáním
projektu nečekejte na poslední chvíli, dejte žákům čas, aby se se svojí rolí ztotožnili a měli
dost času na splnění úkolů. Po celé akci žáky pochvalte za dobrou práci a zhodnoťte celkový
vývoj projektu.
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AKTIVITY Během úklidu
Aktivity v této části by měly být spojeny se samotným úklidem a měly by žáky přivést ke smyslu celé akce. Snažili jsme se proto nabídnout
aktivity a hry, které nutí k zamyšlení a konfrontují děti s problémem odpadků v reálném světě. Ve
většině případů jsou děti zapáleny do úklidu jako
takového a není třeba jejich zájem příliš posilovat.
Proto je na každém učiteli, zda aktivity z této sekce
k úklidu přidávat. Je však potřeba dávat pozor, aby nebyl úklid samoúčelný a nevytrácel se jeho pravý smysl.

1.

ZŠ1

ZŠ2

SŠ

Soutěže o nejlepší fotografii
či originální odpadek
Soutěže jsou u dětí většinou velmi oblíbené
a sáhnout po nich můžete i během úklidu. Vyhlaste soutěž o nejlepší fotografii zátiší s odpadky. Žáci mohou použít vlastní fotoaparát
nebo mobilní telefon a na místě úklidu se pokusit o co nejoriginálnější fotografii. Nejlepší
fotografie pak mohou být vybrány třeba odbornou porotou - učitelským sborem.
Soutěž o originální odpadek je v rámci akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko již známá. Udělejte
na školní chodbě výstavu z nalezených odpadků.
Každý odpadek může mít svůj popisek s vlastním
smyšleným příběhem.

2.

Situační hra

ZŠ2

Snažit se eliminovat svoji odpadovou zátěž může být někdy v praktickém životě docela oříšek. Zkuste si s dětmi zahrát situační hru, kde si nasimulujete různé obtížné situace z běžného života. Zahrajte si například na zákazníka v kavárně, který by chtěl dostat kávu do vlastního přineseného kelímku, ale prodavač/ka to odmítne. Nebo třeba situaci v supermarketu,
kdy si zákazník přinese k pokladně zeleninu ve vlastním látkovém sáčku místo v mikrotenovém, ale prodavač/ka se kvůli tomu rozzlobí. Po odehrané situaci s žáky o tématu diskutujte
a zkuste společně rozhodnout, jestli se postavy v příběhu zachovaly správně.
9
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3.

Odpadkové bingo

MŠ

ZŠ1

ZŠ2

SŠ

Tato jednoduchá hra je vhodná i pro ty nejmenší. Vytvořte seznam odpadků, které by se na
místě úklidu mohly nacházet a rozdejte ho dětem. Jejich úkolem bude postupně nasbírat
všechny položky ze seznamu a ten, kdo bude mít vše nasbírané jako první, zakřičí „bingo“
a vyhrává.

4.

Odpadová anketa

ZŠ1

ZŠ2

SŠ

Víte, jak si stojí v otázkách odpadové problematiky lidé ve Vaší čtvrti?
Pokud ne, není nic jednoduššího než vytvořit se svou skupinkou
odpadovou anketu a vyrazit do ulic. Anketa může obsahovat
otázky jako:
• TŘÍDÍTE DOMA ODPAD?
• MĚLO BY SE ZAVÉST ZÁLOHOVÁNÍ PET LAHVÍ
NEBO JE SOUČASNÝ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ NEJLEPŠÍ?
• SNAŽÍTE SE O SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY PLASTŮ A
JINÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ? POKUD ANO,
JAK?
• A JINÉ
Dbejte na to, aby byly otázky vhodně volené a anketa tak měla vypovídající hodnotu. Žáci se následně rozdělí do skupin a vyrazí se dotazovat svých
spoluobčanů v ulicích. Anketu nakonec vyhodnoťte
a výsledky zveřejněte třeba na webových stránkách
školy, sociálních sítích nebo školní nástěnce.
Mladší děti mohou udělat stejnou anketu třeba mezi
spolužáky ve škole, učiteli nebo mezi svými kamarády
a v rodině.

5.

Závody v plnění pytlů

MŠ

ZŠ1

ZŠ2

Udělat úklid zajímavějším můžete také tak jednoduchou aktivitou, jako jsou závody, kdo
nejdříve naplní pytel s odpadky.
Vylepšete závod přidáním těžší úrovně a nechte žáky plnit pytle pouze tříditelným odpadem (např. kdo nejdříve naplní žlutý pytel plastovým odpadem).
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6.

Nejabsurdnější obal v supermarketu

ZŠ2

SŠ

Tato aktivita je vhodná především pro starší žáky. Asi každý z nás se někdy v obchodě či
supermarketu setkal se zbožím, které bylo zbytečně zabalené do několika vrstev plastového či jiného obalu. Ať už se jednalo o ovoce či zeleninu, sušenky nebo elektroniku. Ta je
kolikrát tak pevně zabalena, že bychom na otvírání jejího obalu potřebovali sadu nářadí
pro kutily.
Zadejte studentům úkol, aby se vydali ve skupinkách nebo jednotlivě do některého z nejbližších obchodů či supermarketů a zkusili vyfotit ten nejabsurdnější obal, který najdou.
Může se jednat o jakékoli zboží. Poté shromážděte všechny fotky a hlasujte, který obal je
nejabsurdnější ze všech. Zkuste se se studenty pobavit o tom, proč si myslí, že je daný obal
zbytečný a jaký způsob zabalení zboží by byl podle nich lepší.
Na závěr můžete z fotek vytvořit koláž, doplněnou o informace, z kterého obchodu fotografie pochází a proč se vám zdá obal nesmyslný, a pověsit ji na školní chodbu.

7.

MŠ

Třídění odpadu

ZŠ1

ZŠ2

SŠ

Další velmi jednoduchá aktivita, vhodná spíše pro menší děti. Pokuste se během úklidu
nasbírat zvlášť na hromadu určité typy odpadků, které by byly vhodné k vytřídění do barevných kontejnerů. Na konci úklidu požádejte děti, aby se pokusily odpadky roztřídit do
správných popelnic. Třídění může probíhat společně, nebo můžete aktivitu
pojmout jako soutěž. Děti se rozdělí do skupinek a odpadky se snaží co nejrychleji vytřídit. Hodnotí se rychlost, ale také správnost vytřídění. Pokud žáci
vytřídí nějaký odpadek špatně, nezapomeňte si říct, kam správně patří a proč.
Více o třídění odpadu se dočtete zde: https://www.samosebou.cz/.

8.

MŠ

ZŠ1

ZŠ2

Dokumentační video
nebo foto příběh
Pokud mají Vaši žáci rádi nové technologie, nechte je vyjádřit se jejich
prostřednictvím. Jejich úkolem bude
natočit dokumentační video z úklidu,
které bude mapovat jeho průběh.
Žáci mohou využít vlastní mobilní telefony nebo kamery. Video může být
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doplněno komentářem kameramana, rozhovory s uklízeči či hudbou na pozadí. Čím originálnější video, tím lépe. Na konci videa by neměli zapomenout na
informaci o množství sesbíraného odpadu a záběry uklizených míst. Neměla
by chybět ani pozvánka k zapojení do akce Ukliďme svět. Nebojte se také použít oficiální logo akce.
Ke stažení zde: https://uklidmesvet.cz/chci-organizovat-uklid/materialy-ke-stazeni/
Video lze upravit hned v několika aplikacích pro úpravu videa, které jsou volně dostupné
na internetu. Využít můžete třeba YouTube Studio, které Vám rovnou umožní vložit video
na YouTube.
Pokud nejste fanoušci do videí, podobným způsobem je možné zpracovat
třeba fotopříběh. Z fotografií pořízených během úklidu poskládejte vtipný
komiks. Video nebo fotopříběh můžete dále využívat k propagaci Vašeho úklidu, ale i Vaší školy. V rámci akce jsou každoročně vyhlašovány soutěže (fotografické, výtvarné, videosoutěže), kterých se můžete se svým dílem zúčastnit
a případně i vyhrát nějaké ceny.
Sledovat aktuální soutěže můžete zde: https://uklidmesvet.cz/motivacni-souteze/

9.

Rozhovor se zvířetem

ZŠ1

Žáci sedí v kruhu a na začátku během diskuse formulují odpovědi na tyto otázky:
• KTERÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ ŽIVOČICH A PROČ?
• JACÍ ŽIVOČICHOVÉ PODLE VÁS ŽIJÍ NA MÍSTĚ, KTERÉ BUDEME UKLÍZET/JSME UKLÍZELI?
• CO TAKOVÍ ŽIVOČICHOVÉ POTŘEBUJÍ K ŽIVOTU A MYSLÍTE SI, ŽE JE NEPOŘÁDEK V PŘÍRODĚ NĚJAK OVLIVNÍ? POKUD ANO, JAK?
Následně si každý žák vybere jednoho živočicha (nejlépe z místa úklidu) a pokusí se s ním
udělat a zaznamenat imaginární rozhovor nebo mu zkusí napsat krátký osobní dopis. Žák
by se ve svém textu měl pokusit vcítit do svého zvířete a otevřít otázku jeho kvality života a
potřeb v životním prostředí. Důležitý je i názor studenta na tyto potřeby a jeho představa,
jak by krajina měla vypadat, aby se živočichovi žilo dobře. Až všichni žáci dokončí svůj rozhovor/dopis, společně názory sdílejte a formulujte, jak by se lidé měli chovat k životnímu
prostředí, aby bylo přátelské i k volně žijícím živočichům.
Nástavbou této aktivity může být zamyšlení nad konkrétními odpadky, které můžou v přírodě fungovat jako pasti pro živočichy (např. víčko od PET lahve jako past pro brouky). Hledejte takovéto pasti i během úklidu. Pokud nějakou najdete (případně i s nějakým nešťastným
živočichem), fotograficky ji zdokumentujte a pošlete ji koordinátorům akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko.
Inspirováno aktivitou Rozhovor se zvířetem z metodiky Environmentální výchova v praxi,
příručka pro MŠ, ZŠ a SŠ, autoři: Roman Andres, Jan Vrtiška (Vydal ČSOP Vlašim 2018)
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Aktivity Po úklidu
Po každé práci má následovat odměna. Ani po úklidu
to není jinak. Tato část se zaměřuje na aktivity, které
mohou děti vnímat jako odměnu za dobře vykonanou
práci. Pozor! V souvislosti s úklidy by se nemělo jednat
o odměnu hmotnou, ale spíše o odpočinkovou aktivitu,
která děti bude bavit. Předejdeme tím situaci, kdy děti
uklízí pouze za účelem materiální odměny. Pokud byste
dětem přeci jen rádi něco dali, můžete úklid zakončit třeba
rozdáním diplomů.

1.

MŠ

Ekopiknik

ZŠ1

ZŠ2

SŠ

Proč neuspořádat jako odměnu po práci malé občerstvení.
Ale i během takové svačiny je možné ukázat dětem cestu k ohleduplnějšímu životnímu stylu. Uspořádejte si
„zero waste piknik“, na kterém se nesmí objevit žádný
jednorázový obal, nebo alespoň ne plastový. Využít
můžete různé krabičky a krabice, do kterých si jídlo připravíte už v zázemí, vodu je možné přinést
ve skleněných lahvích. Pokud budete občerstvení
zajišťovat sami, pokuste se už v obchodě vybírat
suroviny nebalené v jednorázových obalech (nebo
alespoň ne v plastových). V ideálním případě udělejte nákup potravin už s dětmi. Pokud si děti přinesou občerstvení samy, zadejte jim úkol, aby nakoupily potraviny na bezobalový piknik s rodiči. Během
pikniku si povězte, proč bychom se měli snažit omezovat jednorázové obaly a po dojedení svačiny si názorně
ukažte, kolik odpadu zbylo (respektive nezbylo).

2.

MŠ

Výroba předmětů

ZŠ1

ZŠ2

Z úklidu si mohou děti odnést i suvenýr. Ideálně ten, který si sami vyrobí.
Použít mohou jak vhodné odpadky, které najdou během úklidu, tak přírodní materiály, jako dřevo, kámen, listí apod. Inspiraci můžete najít třeba zde:
https://ucimesevenku.cz/dilna-a-zahrada/.
Mezi dětmi bývá oblíbené také stavění „domečků pro skřítky“. Pokud máte ve svém okolí
les, vyzvěte žáky, aby v něm společně postavili městečko pro skřítky. Přístřešky mohou pak
fungovat jako úkryt pro nejrůznější lesní živočichy.
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3.

Jóga, meditace, tai-chi v přírodě

MŠ

ZŠ1

ZŠ2

SŠ

I takto může vypadat dokonalý odpočinek po úklidu. Inspirujte se v následujících odkazech:
jóga s dětmi:
https://www.youtube.com/watch?v=Or2EklKxSMs
jóga s dětmi:
https://www.youtube.com/watch?v=i7MCB-HIgPQ
20 minut meditace:
https://www.youtube.com/watch?v=VKjTo7U0lOU

4.

Kreslení zátiší bez odpadků

MŠ

ZŠ1

ZŠ2

SŠ

Kreslení či malování může být velmi účinná forma relaxace. Žáci se rozmístí na místě, které
uklidily a pokusí se výtvarně zpracovat, jak se místo po jejich zásahu změnilo. Zátiší může
být zcela reálné nebo do něj děti mohou zasadit divoká zvířata, která budou čerstvě uklizené místo obývat. Způsob zpracování nechte na nich. Smyslem této aktivity je, aby měly děti
možnost srovnání stavu před a po. Pokud je to možné, vyfoťte místo před úklidem a po akci
dejte žákům fotografii ke srovnání s aktuálním stavem. Sledujte reakce dětí.

5.

Volná dětská hra

MŠ

ZŠ1

Proč nenechat děti odpočinout si po
úklidu po svém. S žáky můžete
zůstat venku nebo na školní zahradě a nechat je zbytek času
využít podle jejich uvážení.
Zahrajte si na sociologa
a sledujte, jak děti tráví
svůj volný čas. Výsledek
Vás třeba inspiruje
k dalším aktivitám.
POZOR! Během volné hry doporučujeme vyzvat žáky, aby
své mobilní telefony
a jiné přístroje nechali v aktovkách, aby
se zamezilo nechtěnému trávení volného
času u mobilních her
a jiných aplikací.
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Evaluace úklidu
Zhodnocení Vašeho úklidu je jednou z nejdůležitějších částí celé akce a rozhodně byste na
něj neměli zapomenout. Výsledek z Vašeho snažení by byl tak jen poloviční. Dejte si čas
a sepište s žáky poznatky, které jste během úklidu načerpali a pokuste se zaznamenat věci,
které by bylo třeba do příště zlepšit. Pochlubte se také úklidem ve svém okolí, abyste na
problematiku upozornili či napříště nalákali další dobrovolníky (na Facebooku, webových
stránkách školy, v obecním zpravodaji apod.).

1.

Poúklidová diskuse –
– zhodnocení úklidu

MŠ

ZŠ1

ZŠ2

SŠ

I na závěr celé akce je dobré udělat s účastníky malou evaluační diskuzi, která může poodhalit nedostatky, ale i přínosy celé akce. Ptejte se žáků, co se jim na akci líbilo nejvíc, co
naopak vůbec, jak byste mohli příště zlepšit organizaci a aktivity během úklidu. Ověřte,
že studenti rozumí smyslu celé akce a zamyslete se nad tím, zda by nebylo možné příště
zapojit víc lidí (další žáky ze školy, učitele, rodiče atd.). Pro a proti můžete psát na lístečky
a lepit na flip chart. Celou diskuzi individuálně zhodnoťte a může Vám sloužit jako opora
pro příští úklid.

2.

Jak být zero waste

ZŠ2

Žáci se rozdělí do skupin a pokusí se v rámci týmu vytvořit plán pro člověka, který by rád
omezil svou spotřebu odpadu na nulu. Takzvaný „zero waste plán“.
Odpad vytváříme v každém aspektu našeho života a není jednoduché ho z ničeho nic přestat produkovat. Ale i přesto je to možné.
Každá ze skupinek vytvoří seznam běžných lidských činností, při kterých vzniká odpad a pokusí se je pozměnit tak, aby při nich odpad nevznikal, nebo byl maximálně zredukován. Poté
zástupce z každého týmu představí svůj plán a pokusí se obhájit změny, které tým navrhuje.
Na závěr s žáky o tématu diskutujte. Jak se jim líbí přístup zero waste? Myslí si, že má smysl,
aby se každý jednotlivec snažil odpad redukovat, nebo je to problém, který by měli řešit
výrobci a politici? Jak jsou na tom s omezováním odpadu doma? A myslí
si, že by jejich rodiče na takové změny v nákupním a spotřebním
chování přistoupili?
Můžete žákům představit životní příběh Bey Johnson.
Američanka Bea Johnson, jejíž celoroční odpad se po
nějaké době vešel do jedné zavařovací sklenice, je inspirací a průkopnicí „zero waste“ života. Více o tom
v následujícím článku: https://www.
lidovky.cz/relax/zajimavosti/bezobalova-volime-kazdym-nakupem-rika-bezodpadova-guru.A160617_133436_lnzajimavosti_ELE
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3.

Divadlo

MŠ

ZŠ1

ZŠ2

SŠ

Pokud jste kreativní, nacvičte s dětmi divadelní představení na odpadové téma. Hra by měla
informovat diváka o nesmyslnosti současného odpadového zatížení, ale měla by také nabízet řešení. Inspiraci hledejte v problematice třídění odpadu na školách, ve firmách i v domácnostech. Anebo může být příběh inspirován příhodou, která se stala během Vašeho
uklízení. Jako rekvizity mohou být použity odpadky, na které jste narazili během úklidu.
Představení pak zahrajte rodičům nebo učitelům a ostatním žákům školy.

4.

Exkurze

ZŠ2

SŠ

Exkurze na místa zpracování odpadu jsou velmi praktickým nástrojem, jak žákům přiblížit, co se s odpadem, který produkujeme, vlastně děje. Naplánujte exkurzi do spalovny odpadů (v Praze
je v Malešicích), skládku (jedna je v pražských
Ďáblicích) nebo třídící linku (pro Prahu fungují dvě: v Chrášťanech a v Praze 9). Možná
budete sami překvapeni, kam putuje odpad,
který vyhodíme, a jak vlastně celý systém
funguje.
Abyste zjistili, zda žáci opravdu během exkurze dávali pozor, připravte pro ně po exkurzi
malý ověřovací test znalostí.

5.

MŠ

Školní ekokodex

ZŠ1

ZŠ2

Ekokodex je soubor environmentálních hodnot a pravidel obecně sdílených Vaší školou.
Vytvořte si s žáky takový ekokodex a pověste ho na frekventované místo školy, kde na něj
uvidí všichni žáci, učitelé i zaměstnanci školy. Pravidla, která do kodexu vyberete, můžete
třídit třeba podle tématu:
• VODA (na zahradě využíváme dešťovou vodu, sprchujeme se krátce apod.)
• ODPADY (třídíme odpad, pijeme kohoutkovou vodu z vlastní lahve apod.)
• JÍDLO (neplýtváme jídlem, nakupujeme podle nákupního seznamu a omezené množství
jídla apod.)
• ENERGIE (zhasínáme, místnosti nepřetápíme apod.)
• PŘÍRODA (k volně žijícím živočichům se chováme s úctou, v období sucha nesekáme
trávník na krátko apod.)
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Anebo můžete svůj kodex pojmout jakkoli jinak a originálněji. Inspirujte se proběhlým úklidem a načerpanými zkušenostmi. Ekokodex udělejte barevný a viditelný, aby si ho všimli
všichni (i pan školník ). Zakomponovat do kodexu můžete i základní pravidlo 3R – reduce,
reuse, recycle, podle kterého bychom se měli snažit odpad nejdříve redukovat, pokud to
není možné, tak znovu využít ke stejnému nebo podobnému účelu a až následně ho recyklovat.
Inspirovat se jinými ekokodexy můžete zde:
https://eko-skolky.cz/cat/cz/ekokodex

6.

MŠ

Úpravy školní zahrady

ZŠ1

ZŠ2

Pokud máte ve škole k dispozici školní zahradu, a to alespoň malou, můžete se radovat.
Školní zahrada skýtá většinou velký potenciál a po menších úpravách může fungovat jako
výborná učebna, kde žáci mohou sledovat různorodou faunu i floru. Stačí, když se z Vaší
současné zahrady rozhodnete udělat „Živou zahradu“.
Jak na to? Potřebné informace o tom, jak svou zahradu zrealizovat a proč stojí za to udržet si na zahradě živáčky, naleznete
v následujících odkazech:
• https://www.zivazahrada.cz/jak-si-zahradu-upravit/
• https://www.promenyproskoly.cz/
Postupy a rady, jak si vytvořit živou zahradu, můžete najít také v publikaci
Živá zahrada, kterou vydal ČSOP. Tuto a další publikace je možné zakoupit na
stránkách http://www.csop.cz/ v sekci Prodej publikací. V případě, že budete
potřebovat poradit individuálně, napište nám na info@csop.cz a my se pokusíme najít řešení i pro Vás. Velmi cenné informace k úpravě Vaší zahrady naleznete také v publikaci Praktická ochrana přírody ve výuce na školách, kterou
vydal ČSOP Vlašim. Zakoupit ji můžete zde:
https://www.eko-obchod.cz/cs/p-50-prakticka-ochrana-prirody-ve-vyuce-na-skolach.
Do plánování nové zahrady se nebojte zapojit i žáky. Nezřídkakdy přijdou
s praktickými nápady, jak zahradu přiblížit volně žijícím živočichům, ale i jak
ji zútulnit pro odpočinek. Zkuste žáky zapojit také do samotné úpravy zahrady.
Až bude zahrada hotová, neváhejte a přihlaste ji do soutěže Živá zahrada a sledujte, jak se na proměněné místo
vrací život. Jak program Živá zahrada funguje? Soutěžící
v předem daných termínech sledují volně žijící živočichy, které spatřili na své zahradě a zaznamenávají je
do speciálního formuláře. Výsledky jsou
ohodnoceny body a na konci pozorování je možné získat titul Živá zahrada.
Více informací naleznete zde:
https://www.zivazahrada.cz/soutez/.
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Další důležité odkazy:
•
•
•
•
•
•

www.ekocentrumkoniklec.cz
www.terezanet.cz/
https://www.chaloupky.cz/
http://www.skolaprozivot.cz/Skola-pro-zivot.html
http://www.toulcuvdvur.cz/
http://www.podblanickeekocentrum.cz/

Co dělat, když najdete zraněné zvíře?
• https://www.zvirevnouzi.cz/

Český svaz ochránců přírody
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje
aktivní zájem o ochranu přírody
a krajiny. Naším posláním je
ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická
výchova a podpora trvale udržitelného života.
V současné době máme cca 7000 členů.
ČSOP byl založen na
podzim roku 1979.
Více informací naleznete na stránkách www.csop.cz.
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