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Úvod 

 

Čtvrtý projektový den školního roku 2015/2016 jsme spojili s akcí Ukliďme svět, 

Ukliďme Česko. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území 

celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a 

nepořádek. Skládky jsou mapovány prostřednictvím webové a mobilní aplikace 

ZmapujTo, díky níž mohou občané informovat úřady o černých skládkách a dalších 

problémech ve svých městech a obcích. Protože víc rukou víc uklidí, rozhodl se 

spolek Ekosmák spojit síly s Českým svazem ochránců přírody – dlouholetým 

organizátorem akce Ukliďme svět. Na začátku roku 2016 tak vznikla jediná 

„úklidovka“ pod společným názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. Její organizátoři 

věří, že společnými silami letos do úklidu zapojí až 100 000 účastníků.  

 

Věková skupina 

 

Projektu se zúčastnili všichni žáci ZŠ, tedy prvního i druhého stupně a žáci ze SŠ. 

Žáci byli rozděleni na tři skupiny podle věku.  

 

Časová dotace 

 

a) Přípravná fáze (cca 10 hodin) 

- registrace úklidové akce na webu společnosti,  

- mapování terénu (focení),  

- hlášení černých skládek v okolí školy a v Černovíru prostřednictvím 

aplikace Zmapujto.cz,  

- získání pomůcek (rukavice a pytle na odpadky od organizátorů akce 

Ukliďme Česko),  

- výroba kleští na sběr odpadků panem školníkem, Tomášem Pavlovským, 

- odeslání žádosti do firmy AVE o sponzorství ve věci likvidace pytlů se 

sesbíraným odpadem,  

- komunikace se zaměstnanci ZOO na Sv. Kopečku,  

- plánování akce týmem organizátorů - vytvoření plánu, určení časového 

harmonogramu akce, 

- informování zákonných zástupců žáků,  
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- informování vedení školy o plánované akci. 

 

b)   Vlastní akce (4 - 6 hodin, podle věku žáků) 

- viz realizace projektu.  

 

   c)   Závěrečná fáze (cca 5 hodin)  

- digitální učební materiál na interaktivní tabuli k tématu třídění odpadů,  

- vyplňování pracovních listů,  

- účast ve výtvarné soutěži a fotosoutěži v rámci projektu Ukliďme Česko,  

- předání obrázku coby poděkování zaměstnancům ZOO,  

- informování vedení školy o průběhu akce - vytvoření závěrečné zprávy, 

- vytvoření nástěnky s fotkami a informacemi o proběhlém projektovém dni. 

 

Časový harmonogram  

 

27. 4. 2016 (první stupeň) 

- sraz ve škole v 8.00, 

- přesun na vlakové nádraží na autobus, odjezd na Sv. Kopeček 8.30 

- úklid prostor ZOO 

- návrat zpět dle rozvrhu jednotlivých tříd 

 

27. 4. 2016 (PŠ 2) 

- sraz ve vestibulu školy v 10.00, 

- vyzvednutí úklidových pomůcek, odchod od školy v 10.15, 

- úklid okolí školy a prostor cyklostezky, 

- konec dle rozvrhu a potřeb jednotlivých tříd.  

 

 

28. 4. 2016 

- sraz ve škole v 8.00, 

- vyzvednutí stravy a úklidových pomůcek v 8.00 - 8.15, 

- odchod od školy v 8.15 

- příchod do Černovíru 9.30 

- úklid okolí přírodních jezer do 11.00 
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- návrat zpět do školy, ukončení ve třídách dle rozvrhu jednotlivých tříd 

 

29. 4. 2016 (žáci 1. i 2. stupně ZŠ) 

- shrnutí zážitků z proběhlého projektového dne (Environmentální výchova), 

- zpracování výstupů z projektu (pracovní listy, obrázky, fotky) - dle rozvrhu 

jednotlivých tříd ve spolupráci s třídními učiteli a výtvarníkem, Mgr. 

Mirkem Šnajdrem.  

 

Průběh akce 

 

Učitelé a žáci ze SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Kosmonautů 4, se rozhodli 

podpořit myšlenku projektu Ukliďme Česko a rozšířit řady zúčastněných. Dne 27. 4. 

2016 se žáci 1. stupně základní školy zapojili do úklidu prostor ZOO na Sv. Kopečku. 

Dětem i jejich učitelkám byly zapůjčeny rukavice, hrábě i metly a s vervou se všichni 

pustili do úklidu dětského hřiště. 

I přes nepřízeň počasí se práce zdařila a odměnou jim byla nejen návštěva kontaktní 

oslice Blue, ale i volná prohlídka ZOO. Akci zorganizovala Zdena Úlehlová, které 

tímto náleží dík.   

         Tentýž den se žáci a učitelé praktické školy dvouleté vydali uklízet okolí naší 

školy a cyklostezky protínající třídu Kosmonautů. Smetím se jim podařilo naplnit asi 

deset pytlů. Krom toho se našly i rozměrově větší odpadky, například roura od kamen, 

které se do pytlů nevešly, a musely být ke kontejnerům přemístěny zvlášť. 

         Den poté se na výpravu se stejným cílem vydali i žáci druhého stupně základní 

školy. Ti se pustili do úklidu přírodních jezírek v Černovíře. Symbolicky tak odemkli 

jezírka pro příchod jara. Pytle s odpadem formou sponzorského daru odvezla zdarma 

firma AVE. Nebylo jich zrovna málo. V lese se našly i takové „poklady“ jako 

pneumatika od auta nebo celá hromada gumových hadic. Žáci a učitelé tak 

zlikvidovali jednu menší černou skládku a odklidili také zbylý plošný nepořádek. 

Nezbývá mi než poděkovat jejím představitelům, ale také organizátorům projektu, 

kteří nám věnovali látkové rukavice a pytle na odpadky. 

Slova uznání si zaslouží pan školník Pavlovský, který pro příležitost konání úklidu 

vyrobil velké množství dřevěných kleští na sběr odpadků. Mimo to bych ráda 

vyzvedla přičinění pana Šnajdra, který s žáky vyrobil několik zajímavých 
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velkoformátových plakátů, stejně jako podíl ostatních kolegyní z organizátorského 

týmu, které se mimo jiné zasloužily o fotodokumentaci a vytvoření pracovních listů.  

   

Zdroje a pomůcky 

 

- rukavice a pytle na odpadky od organizátorů akce Ukliďme Česko,  

- zapůjčení dětského nářadí na úklid od zaměstnanců ZOO na Svatém Kopečku,  

- výroba kleští na sbírání odpadků (cca 50 ks) panem školníkem Pavlovským, 

- DUM na interaktivní tabuli zaměřený na téma třídění odpadů, 

- pracovní listy vycházející z interaktivní prezentace, 

- malo- i velkoformátové výkresy pro výrobu obrázků určených do soutěží v rámci 

projektu Ukliďme Česko, 

- fotoaparát, tiskárna, papíry - tisk pracovních listů a fotografií. 

 

Zhodnocení projektového dne 

 

Inspirováni přírodou a jejím úklidem zpracovali účastníci obou akcí tématické 

pracovní listy a namalovali krásné obrázky, které byly nejen ozdobou prostor naší 

školy, ale zároveň také skvěle reprezentovaly naši školu ve výtvarných soutěžích.   

  V soutěži vyhlášené organizátory projektu Ukliďme Česko jsme totiž obsadili 

1. (třída V. C) a 3. místo (V. B). Na žáky tedy čeká odměna v podobě exkurze na 

přírodně cennou lokalitu s odborníkem, či návštěvu záchranné stanice pro divoká 

zvířata s výkladem. Žáci V. B budou odměněni drobnými dárky od partnerů soutěže 

(knihy ad.). Poděkování patří všem účastníkům akce, kteří projevili neobyčejnou 

ochotu a nadšení pro pomoc přírodě a v neposlední řadě vedení školy, které akci velmi 

významně podpořilo. Věřím, že akce byly pro všechny zúčastněné natolik inspirující, 

že se jejich realizace zhostí i příští rok.  


