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Popis projektu:
ZŠ potrebuje rozbehnúť triedenie odpadov a tiež vzdelávanie detí v tejto téme.
Potrebný je preto v prvom kroku nákup nádob na triedený odpad pre celú školu a
jasne, zrozumiteľne a tiež pútavo označiť tieto nádoby. Spolu s označením treba
vytvoriť aj stručný, no čo najpresnejší zoznam, čo do ktorej nádoby patrí a čo nie.
Ešte pred umiestnením nádob je potrebné rozbehnúť info akcie pre deti, kde na
základe ich veku budú prebiehať workshopy a následne súťaže a hry s témou odpady.
Ďalej je potrebné rozdeliť úlohy žiakom, vytvoriť systém vynášania odpadu z tried a
tiež sledovať množstvá vzniku odpadu za jednotlivé triedy / tu je tiež potrebný buď
nákup menších nádob do tried, alebo vytvorenie v rámci triednych aktivít za každú
triedu vlastné nádoby. Obec poskytne na tento účel aj kompostér a tiež veľké
kontajnery na triedený odpad vyzbieraný v ZŠ. Keď už bude rozbehnuté triedenie,
zameriame sa na sledovanie množstva vznikajúceho odpadu, vyhodnocovanie a na
akcie zamerané predchádzaniu vzniku odpadu.

Angažovanosť žiadateľa:
Pre účely zavedenia triedeného zberu odpadov na základnej škole boli z grantu
zakúpené smetné nádoby na triedený odpad:
- veľké nádoby na triedený odpad do spoločných priestorov školy
(2 na papier, 2 na plasty, 2 na kovy, 2 na sklo/na každé poschodie 1 ks z každého)
- veľká smetná nádoba na BIO odpad (kuka nádoba)
- malé nádoby na BIO odpad do tried a kabinetov
- malé nádoby na triedený odpad (žlté) do tried
Nádoby sme rozmiestnili v budove školy, vyrobila som na ne etikety a dve hlavné
zberné miesta boli označené logom Nadácie Veolia. Na zabezpečenie zapojenia detí
a celého osadenia školy som iniciovala prihlásenie školy na Ekotopfilm, ktorý sa konal
v kine Hviezda Trnava dňa 27.11.2019 a bol štartom k nášmu EKO dňu. Zároveň som
na tento deň pripravila deťom v telocvični program, ktorého cieľom bolo zvýšenie
záujmu o triedenie odpadov a získanie pozornosti detí. Podarilo sa mi zohnať nejaké
drobnosti na rozdávanie v súťažiach nielen z Veolie, ale aj z PSA Trnava, kde som
zapožičala na tento účel aj kostým maskota žabiaka. Vyrobila som rôzne plagáty,
a zaujímavosti z oblasti odpadov, triedenia a recyklácie, deti súťažili, triedili svoje
odpadky vyzbierané v škole a táto forma hravého vzdelávania ich veľmi bavila. Tak
ako na Ekotopfilme aj tu sme deti rozdelili na dve skupiny – I. a II. stupeň a tomu sme
prispôsobili celý program. Takýto deň by som chcela s deťmi absolvovať aspoň
dvakrát ročne, aby sme tému odpadov nielen udržiavali živú, ale najmä aby sme sa
postupne naučili okrem triedenia a recyklácie aj predchádzať vzniku odpadov, ich
minimalizácie a to ako v škole, tak aj v domácom prostredí. Najbližšie by sme chceli
pokračovať v mesiaci apríl, niekedy v čase Dňa Zeme.

