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EKOLOGIE – MÓDA NEBO POT EBA?

H. Vítová

ZŠ Praha 2, Na Smetance 1/505, 120 00  Praha 2, skola@nasmetance.cz

V dnešním p etechnizovaném sv t  nutná pot eba. Kdy a kde zahájit výchovu k ekologickému 
chování?

Kdy – co nejd íve.
Kde – v rodin  i škole. 
Jak to d láme u nás? Hrou i zábavnou projektovou formou, která musí mít také n jaký dosažitelný 

cíl a díl í drobné odm ny. Vlastn  p ebíráme formy výchovy našich rodi  a prarodi . Když se budeš 
snažit, n co dostaneš. A ono to platí. Nikoho nemusíme p emlouvat a násiln  do ekologické výchovy 
nutit. D ti pracují samy a rády. V bec jim nep ipadá, že se vlastn  u í.

Možná jsem v úvodu výchovu k ekologickému chování zleh ila. Uvnit  je obrovská, trvalá, 
plánovaná a ob tavá innost všech u itel .

Má generace byla zvyklá na jednu popelnici. O pot eb  n jakého „zbyte ného“ t íd ní odpad
nebylo ani zdání. Mléko se kupovalo do konví, nápoje byly ve sklen ných vratných lahvích, nádobí 
bylo na celý život a ješt  se d dilo. Oble ení se p ešívalo. 

Naše d ti však žijí v naprosto odlišných materiálních podmínkách. Zvykli jsme si na v tšinovou
jednorázovost použití v cí denní pot eby, nar stá automobilová doprava, sv t pokro il materiáln
mílovými kroky. Jsme zavaleni odpadky. Co s tím? 

V novat se nov  nastupující generaci v každé možné chvilce a vést ji k hospodárnosti a ochran
p írody.Proto již od prvních t íd zapojujeme žáky do r zných ekologicky zam ených sout ží, projekt
a her. P ihlašujeme se k projekt m Evropské unie. Velmi p ínosné jsou dlouhodobé projekty prolínající 
všemi ro níky.

Zapojili jsme se proto do pilotního projektu Ekoškola. V pr b hu dvou let pozorují žáci své okolí, 
zpracovávají energetické audity, všímají si nehospodárného jednání. Navrhují opat ení a zárove  se je 
snaží napl ovat. 

V lo ském roce jsme obhajovali projekty „Nebojme se odpad “ a „Úspora energie ve školách“. 
V pr b hu roku t ídí žáci odpad, papír, plast, sklo i nebezpe ný odpad. Každá t ída vyrábí informa ní
panely o své innosti.

V cest  za získáním titulu organizují dále u itelé ve spolupráci se školní samosprávou celou adu
jednorázových akcí s tématickým zam ením: 

„Mimozemš ané se dívají na naši zem a diví se, pro  si ji tak ni íme“
Víme, co kam pat í
M j kousek Zem
Módní p ehlídka od v  vyrobených z odpadových materiál
Ekob h po ádaný jako sou ást PIM 
A ím d ti odm ujeme?
Pochvalným diplomem, návšt vou ZOO, kina, lanového centra, dotovanými výlety. Oblíbenou 

odm nou je i d tský sponzorig. Výt žek sb rové akce jsme v novali na sponzorování chovu klokánka 
králikovitého v pražské ZOO. 

Nejv tší dárek je, když se d ti mohou pracemi pochlubit svému okolí, zorganizovat výstavu, 
prezentovat se v novinách. 

Jako editelka školy pozitivn  vnímám nár st populárn  vzd lávacích akcí po ádaných odbornými 
spole nostmi. 

Zábavnou a nenásilnou hravou formou vedou d ti k ekologickému chování. K takovým akcím pat í
i „M j kousek Zem “, který pro žáky základních škol uspo ádala eská geologická služba.


