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V dnešním přetechnizovaném světě nutná potřeba. Kdy a kde zahájit výchovu k ekologickému 
chování? 

Kdy – co nejdříve. 
Kde – v rodině i škole. 
Jak to děláme u nás? Hrou či zábavnou projektovou formou, která musí mít také nějaký 

dosažitelný cíl a dílčí drobné odměny. Vlastně přebíráme formy výchovy našich rodičů a prarodičů. 
Když se budeš snažit, něco dostaneš. A ono to platí. Nikoho nemusíme přemlouvat a násilně do 
ekologické výchovy nutit. Děti pracují samy a rády. Vůbec jim nepřipadá, že se vlastně učí. 

Možná jsem v úvodu výchovu k ekologickému chování zlehčila. Uvnitř je obrovská, trvalá, 
plánovaná a obětavá činnost všech učitelů. 

Má generace byla zvyklá na jednu popelnici. O potřebě nějakého „zbytečného“ třídění odpadů 
nebylo ani zdání. Mléko se kupovalo do konví, nápoje byly ve skleněných vratných lahvích, nádobí 
bylo na celý život a ještě se dědilo. Oblečení se přešívalo. 

Naše děti však žijí v naprosto odlišných materiálních podmínkách. Zvykli jsme si na 
většinovou jednorázovost použití věcí denní potřeby, narůstá automobilová doprava, svět pokročil 
materiálně mílovými kroky. Jsme zavaleni odpadky. Co s tím? 

Věnovat se nově nastupující generaci v každé možné chvilce a vést ji k hospodárnosti a ochraně 
přírody.Proto již od prvních tříd zapojujeme žáky do různých ekologicky zaměřených soutěží, projektů 
a her. Přihlašujeme se k projektům Evropské unie. Velmi přínosné jsou dlouhodobé projekty prolínající 
všemi ročníky. 

Zapojili jsme se proto do pilotního projektu Ekoškola. V průběhu dvou let pozorují žáci své 
okolí, zpracovávají energetické audity, všímají si nehospodárného jednání. Navrhují opatření a zároveň 
se je snaží naplňovat. 

V loňském roce jsme obhajovali projekty „Nebojme se odpadů“ a „Úspora energie ve školách“. 
V průběhu roku třídí žáci odpad, papír, plast, sklo i nebezpečný odpad. Každá třída vyrábí informační 
panely o své činnosti. 

V cestě za získáním titulu organizují dále učitelé ve spolupráci se školní samosprávou celou 
řadu jednorázových akcí s tématickým zaměřením: 

• „Mimozemšťané se dívají na naši zem a diví se, proč si ji tak ničíme“ 
• Víme, co kam patří 
• Můj kousek Země 
• Módní přehlídka oděvů vyrobených z odpadových materiálů 
• Ekoběh pořádaný jako součást PIM 

A čím děti odměňujeme? 
Pochvalným diplomem, návštěvou ZOO, kina, lanového centra, dotovanými výlety. Oblíbenou 
odměnou je i dětský sponzorig. Výtěžek sběrové akce jsme věnovali na sponzorování chovu klokánka 
králikovitého v pražské ZOO. 

Největší dárek je, když se děti mohou pracemi pochlubit svému okolí, zorganizovat výstavu, 
prezentovat se v novinách. 

Jako ředitelka školy pozitivně vnímám nárůst populárně vzdělávacích akcí pořádaných 
odbornými společnostmi. 

Zábavnou a nenásilnou hravou formou vedou děti k ekologickému chování. K takovým akcím 
patří i „Můj kousek Země“, který pro žáky základních škol uspořádala Česká geologická služba. 
 


