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Vzdělávací interaktivní workshop zaměřený na třídění
odpadu „Kam co patří?“
Tisková zpráva ze dne 10. října 2016
Autorka textu a foto: Jana Svobodová
V pátek ICM Český Krumlov uskutečnilo dva ekologické workshopy s názvem „Kam co patří?“ v ZŠ a
MŠ Přídolí. Prvního se zúčastnilo 17 žáků 1. a 2. ročníku a druhého se zúčastnilo 19 žáků 3., 4. a 5.
ročníku základní školy.
Workshopem děti hravou a vtipnou formou provázela vedoucí ICM Český Krumlov Iva Sonnbergerová
a k ruce jí byla informační pracovnice Jana Svobodová
Při těchto workshopech se děti dozvěděly pomocí názorných
ukázek ve formě obrázků a drobných předmětů – našich
„pracovních odpadků“, jaké existují kontejnery na tříděný odpad,
co do jednotlivých kontejnerů patří a nepatří, a jaké konkrétní
kontejnery mohou najít v jejich obci a okolí.
Děti viděly, kolik je odpadu v jednom pytli, když se odpad netřídí a
putuje do směsného odpadu nebo-li popelnice, a kolik ho je, když
se roztřídí do správných kontejnerů. Děti získaly informace o tom,
jak se dál odpad recykluje a jaké výrobky z něj poté vznikají. Samy
si zkusily odpad správně roztřídit do označených kontejnerů, o což měly velký zájem a předháněly se,
kdo toho stihne správně „vyhodit“ co nejvíce.
Dále jim bylo předvedeno, jak si můžou rychle a jednoduše
vyrobit z běžných domácích plastových „odpadků“ třeba
vtipného panáčka na malé drobné poklady a paní učitelce
jsme ponechali k dispozici další nápady k výtvarnému
tvoření z odpadků alespoň na papíře a také pracovní listy,
na kterých si děti samy, nebo za pomoci paní učitelky, či
rodičů mohou zkusit ještě jednou správně roztřídit odpad do
jednotlivých kontejnerů a vše si vybarvit.
Celkový náš dojem z těchto dvou workshopů byl dobrý,
hlavně mladší děti nás potěšily svými znalostmi a chutí se
aktivně zapojovat.

Projekt „Kam co patří?“ je finančně podpořen MŠMT ČR.
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