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Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje 

 

Projekt „Třídíš? Třídím. Třídíme!“ 

 
 

Projekt v rámci programu podpory Komise RM pro životní prostředí. 

 

 

Ekologický kroužek působí na ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 již  11 rokem. V rámci činnosti kroužku 

probíhá na škole řada ekologických aktivit, které korespondují s tématy Školy udržitelného rozvoje 

(škola vlastní titul a pravidelně jej obhajuje již od roku 2010). Ve školním roce 2018 – 2019 ekologický 

kroužek připravil projekt „Třídíš? Třídím. Třídíme!“, Záměrem tohoto projektu je žákům přiblížit 

myšlenky jak se zodpovědně chovat k životnímu prostředí a hlavním tématem projektu je třídění 

odpadů. Stále větší rychlostí produkujeme odpady zamořující půdu, vodu i vzduch. Vzhledem k tomu, 

http://www.6zskladno.cz/


že tato oblast zahrnuje velice širokou škálu 

problémů, zaměřují se žáci organizující projekt, co 

může pro zlepšení stavu udělat každý z nás. 

Prostřednictvím akcí kroužku v průběhu školního 

roku, který vyvrcholí Týdnem Země v dubnu 2019, 

se budou žáci snažit o zefektivnění třídění odpadů 

na škole a cílem myšlenky zodpovědného přístupu 

k životnímu prostředí. Třídění se promítne 

prostřednictvím žáků také do jejich mimoškolního 

života v rodinách.  

 

 

 

V rámci projektu kroužek vytvořil 

prezentace s problematikou třídění 

odpadů a jejich následné recyklace. 

Žáci z kroužku ve třídách školy 

postupně zábavnou formou diskutují 

různá témata – například, jaké je  

množství vyprodukovaného odpadu, 

které je člověk schopen ročně 

vyprodukovat. Jak lze odpady dobře 

třídit a následně využít při výrobě 

nových materiálů či výrobků. Některé 

žáky při výkladu zarazila i délka 

rozkladu jednotlivých odpadů v 

přírodě.  

Mladí ekologové z kroužku vytvořili 

plakáty s tématikou třídění a vystavili 

je na nástěnce, která je součástí 

prezentace pro jednotlivé třídy a 

informuje žáky naší školy o 

probíhajícím projektu. Na chodbách 

školy žáci kroužku rozmístili a polepili 

koše na třídění papírů a plastů, neboť 

tyto druhy odpadů jsou žáky ve škole 

nejvíce produkovány. Ve škole pod 

vedním ekologického kroužku žáci 

sbírají a přispívají k recyklaci použitých baterií a  elektroodpadu. Do projektu se aktivně zapojili 

v hodinách ekologie malí ekologové ze 3. třídy, kteří pro sebe vytvořili pěkné pracovní listy a udělali si 

z nich malou knížečku. Projekt vyvrcholí v dubnu během Týdne Země s tématem: Recyklujeme a 

znovu vyrábíme. Již se těšíme na akci, kdy zapojíme všechny žáky naší školy při výrobě nových 

recyklovaných výrobků. 



 


