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Cílem našich projektových dnů bylo seznámit studenty s dopady 
produkce odpadů na náš svět a společnost. Jak lze tuto 

problematiku řešit. Jak začít zejména u sebe. Jak motivovat své 
okolí. 



První projektový den: 31.10. 

� Během prvního projektového dne bylo 
podstatné seznámit žáky se základní 
problematikou a terminologií, která se týká 
třídění, recyklace a dopadů produkce 
odpadů pro celou planetu. K tomuto účelu 
dokonale posloužilo několik vzdělávacích 
videí, dokument a prezentace.

� V závěru projektového dne si již žáci díky 
větší informovanosti mohli začít utvářet 
názor na tuto problematiku a také se vyjádřit 
ve formě úvahy, kterou jsme nechali na 
konec projektového dne.



Druhý projektový den: 14.12. 

� Druhý projektový den byl věnovaný zejména 
tvůrčí práci. Žáci si ze svých domovů přinesli 
patřičný materiál k výrobě vlastních třídících 
nádob na baterie, plast a papír.



Třetí projektový den: 23.2.

� Třetí projektový den byl věnovaný dokončení 
předchozích prací a část byla věnována 
vzdělávacím dokumentům.

� Dokument o Sao Paulu, nám dokonale 
přiblížil tamní situaci a jak se v průběhu let 
začala vyvíjet dobrým směrem. Toto 
velkoměsto je ukázkovým příkladem jak 
recyklace může perfektně fungovat, když se 
chce.



Čtvrtý projektový den: 23.4.

� Čtvrtý projektový den byl zejména v duchu 

prezentací žáků a exkurze, kterou proběhla 

ve sběrném dvoře společnosti EKO servis 

Varnsdorf. 



Pár zajímavostí o mikroplastech

Jsou to různorodé úlomky plastů o velikosti od 
100 nanometrů až po 5 milimetrů
Plast je chemicky netečná látka(nerozkládá se) 
- láme se na malé částečky (mikroplasty)
vyskytují ve vodě, v půdě i ve vzduchu jako 
součást jejich znečištění
� Lidstvo vyprodukuje 300 mil. t/rok = 

užíváním plastů se uvolňují plastové částice 
- tj. mikroplasty

� = jsou téměř všude (oceány, vzduch, půda, 
produkty balené do plastových obalů, pitná 
voda)

� Denně konzumujeme plasty , aniž bychom 
si to uvědomovali

- do našeho těla se uvolňuje BPA (bisfenol A)
- BPA negativně ovlivňuje činnost 
endokrinního a imunitního systému
- zvyšuje riziko rakoviny




