ZERO
WASTE
PROJEKT
METODIKA
pro 2. stupeň základních škol
a střední školy

O PROJEKTU
Podle posledních průzkumů se každý rok vyprodukuje v České
republice více než 500 kilogramů odpadu na obyvatele. Neznalost
kontextu vzniku komoditního zboží a dopadů v oblasti nakládání
s odpady vedou k neuvědomělému využívání zdrojů a plýtvání. Jde
zejména o neustálý nárůst spotřeby obalů, který dospěl do fáze,
kdy si jako společnost nevíme rady ani s jeho likvidací, ani s vlivem
na životní prostředí. Edukace mladé generace je unikátní možností,
která vede ke změně smýšlení celé budoucí společnosti. To je
jediným možným řešením stále se zhoršujícího stavu životního
prostředí a klimatických změn. Proto jsme se zaměřili na ekologické
vzdělávání dětí a vytvořili metodiku, která je naplněná
konstruktivisticky vedenými cílenými aktivitami a třífázovou
metodou E-U-R, podněcující kritické myšlení a vlastní prožitek.
Metodika byla vytvořená v rámci projektu "Zero waste ambasador".
Spolupracovali na ni odbornice inovativního zážitkového vzdělávání
spolu se specialisty na udržitelný způsob života a zero waste z řad
Bezobalu a dobrovolníků. Projekt vnáší bližší porozumění
problematice udržitelného životního stylu, který žákům umožňuje
téma si zvnitřnit a skutečně na jeho základě učinit změny v
nejbližším okolí.
Děkujeme všem, kteří se na tvorbě metodiky podíleli a hl. m. Praha,
který projekt zafinancoval.

ŽÁK 7. TŘÍDY:
"MYSLÍM SI, ŽE TENTO
PROGRAM JE HODNĚ
UŽITEČNÝ A ŽE KDYŽ
SE O NĚM DOZVÍ VÍCE
LIDÍ, MOHLO BY TO
HODNĚ POMOCT. JÁ
URČITĚ BUDU VÍCE
POMÁHAT PLANETĚ"

ŽÁKYNĚ 7. TŘÍDY:
"MOC SE MI TO LÍBILO,
HODNĚ JSEM SE TOHO
DOZVĚDĚLA A BUDU SE
SNAŽIT OPRAVDU
OMEZIT PLASTY.
PŘIJDE MI LÍTO, ŽE
TO CO MY DĚLÁME
ŠPATNĚ, ODNESOU I
TŘEBA ZVÍŘATA. COŽ
MI PŘIJDE SMUTNÉ."

DÉLKA: 170-180 MINUT
VĚKOVÁ SKUPINA: 6.-9.TŘÍDA, STŘEDNÍ ŠKOLA
VELIKOST SKUPINY: 25-30 LIDÍ
POŽADAVKY NA PROSTOR: UVNITŘ NEBO VENKU V PROSTORU,
KTERÝ NABÍZÍ DOSTATEK MÍSTA PRO POHYB A PŘEMÍSŤOVÁNÍ
ÚČASTNÍKŮ
CÍLE:
ZMAPUJÍ SVOU
ODPADOVOU STOPOU

ANOTACE
Metodiky jsou založené na metodě výuky kritického myšlení E-UR (evokace - uvědomění - reflexe). Tato třífázová metoda
respektuje přirozené pochody, které probíhají v mozku učícího se
člověka. Je efektivní, neboť sleduje potřeby učícího se jedince,
dává mu dost intelektuálních i emocionálních stimulů. Pomocí
výukových metod kritického myšlení, kterými realizujeme
jednotlivé fáze, získávají žáci klíčové kompetence, ale kromě toho
si osvojí nové informace, které vidí i se všemi souvislostmi.
Žáci během programu reflektují interaktivní formou své
konzumentské návyky, společnou diskuzí se dozvídají širší
souvislosti o odpadech a jejich likvidaci, poznávají limity recyklace
a hledají řešení, jak předcházet vzniku odpadu na úrovni já - škola rodina. Seznamují se s příklady zerowaste životního stylu a
systémem 5Z - zamítnout, zredukovat, zužitkovat, zrecyklovat,
zkompostovat.

VYSVĚTLÍ ROZDÍL
MEZI RECYKLACÍ A
ZEROWASTE
POCHOPÍ A DOKÁŽÍ
VYSVĚTLIT, PROČ
RECYKLACE NENÍ
DLOUHODOBĚ
UDRŽITELNÉ ŘEŠENÍ
UVĚDOMÍ SI, ŽE
MOHOU ZMĚNIT SVOJE
KAŽDODENNÍ NÁVYKY
VYMYSLÍ, CO VE SVÉM
ŽIVOTĚ MOHOU
UDĚLAT PRO
ZEROWASTE
DOKÁŽÍ ŘÍCT JEDNU
VĚC, KTEROU SE
ROZHODNOU DĚLAT
JINAK
FORMULUJÍ SVÉ
MYŠLENKY
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1. hodina
1.FÁZE EVOKACE: ŽÁCI SI EVOKACÍ UVĚDOMÍ, CO UŽ O TÉMATU VĚDÍ,
AKTIVIZUJÍ SVŮJ SOUČASNÝ POSTOJ K NĚMU A EMOCE, KTERÉ K NĚMU
PATŘÍ. UČINÍ TAK NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, KTERÉ JIM O TÉMATU
PŘEDSTAVÍME. ZMAPUJÍ VLASTNÍ POSTAVENÍ NA ŠKÁLE PROBLEMATIKY.
BUDOU MOTIVOVÁNI KE ZJIŠŤOVÁNÍ VÝCHODISEK ZE SITUACE.

1.0 PŘEDSTAVENÍ
V úvodní aktivitě se účastníci seznámí s lektory, společně se s nimi naladí na téma, proběhne zjištění
úrovně vhledu a zájmu účastníků o téma.
CÍLE: účastníci se představí lektorům, zamyslí se a sdílí s ostatními, jak je pro ně důležité téma
ekologie - formulují, co očekávají od programu
ČAS: 25 minut
PROSTOR: uvnitř nebo venku v prostoru, který nabízí dostatek místa pro pohyb a přemísťování
účastníků
PŘÍPRAVA: Vytvoříme kruh ze židlí pro úvodní kolečko, připravíme kartičky na jména (recyklovaný
karton), kolíčky, fixy, vyznačíme v prostoru polovinu (pomocí předmětů/papírové pásky).
POSTUP: Na začátku programu se představí lektoři Bezobalu, nastaví s dětmi pravidla (přestávky
určují lektoři podle aktivit, ne podle zvonění, mluví jeden, hlásíme se o slovo, nasloucháme si..)
Rozdáme kartičky na jmenovky a fixy a vyzveme účastníky, aby si jmenovky připnuli na viditelné místo.
V kruhu se každý krátce představí a sdílí se skupinou očekávání od programu (Co byste se chtěli na
programu dozvědět? Co očekáváte?). Následně požádáme účastníky, aby se postavili v rámci
prostoru na pomyslnou škálu “Jak na tom jsem s ekologií” pól Ekologie a ochrana přírody mě vůbec
nezajímá - pól Tématem žiju a hodně se o něj zajímám.
REFLEXE: Ptáme se účastníků, proč si stoupli zrovna na dané místo (těch v pozitivní části se můžeme
zeptat, co konkrétního pro ochranu přírody již dělají).
CÍL:

CO S TÍM MŮŽU DĚLAT JÁ?
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1. hodina

1.1 MOJE EKOSTOPA - JAK NA TOM JSEM S ODPADY?
Účastníci se vžívají do modelových situací zákazníků - konzumentů, rozhodují se pro různá řešení
nákupu a mapují tak svoji odpadovou stopu.
CÍLE: účastníci se zaměří na téma vlastní spotřeby a vzniku odpadu prostřednictvím zamyšlení, jak
řeší každodenní konzumentské situace - účastníci si uvědomí, jaké mají konzumentské návyky a jaké
odpady nejvíce produkují - ve variantách odpovědí účastníci získávají náhled na různé možnosti řešení
daných zástupných situací (možnosti řešení předcházení vzniku odpadu)
ČAS: 20 minut
PROSTOR: Uvnitř nebo venku v prostoru, který nabízí dostatek místa pro pohyb a přemísťování
účastníků
PŘÍPRAVA: Lektoři vytvoří 6 stanovišť, na každém bude připravená 2x kartička s otázkou, na druhé
straně kartičky vyhodnocení a příslušné množství vybraného odpadu (2 sady kartiček i odpadků ke
každému stanovišti). Připraví provázky, které dostanou všichni účastníci na sběr své ekostopy.
UVEDENÍ AKTIVITY: Úvodní slovo lektora “Zajímá nás, jak se chová současná mladá generace ve
vztahu k odpadům a i vy si v aktivitě můžete zjistit, jak se jako konzumenti chováte. Jsou zde
připravená stanoviště s popsanými situacemi, které každodenně jako konzumenti rozhodujete a
různými možnostmi řešení”
PRŮBĚH AKTIVITY: Lektor vysvětlí Moji ekostopu a rozdá šňůrky, na kterých si účastník bude
shromažďovat vyprodukované odpady (druhý z lektorů připravuje stanoviště). Účastníci obchází
připravená stanoviště, kde se zamýšlí nad svými konzumentskými návyky. Odpovídají na otázky, jak
řeší různé situace a podle odpovědí jim narůstá “ekostopa” - odpovídají na otázky níže a podle
odpovědi si berou odpady symbolizující daný odpad (navlékají ho na šňůrku). Na jedno stanoviště
přichází 2 trojice, jeden z trojice přečte otázku a každý sám za sebe odpovídá, vyhodnocuje
(vyhodnocení je na druhé straně karty) a navléká si příslušný odpad na šňůrku, kterou má na sobě po
zbytek programu. Skupina se posouvá na zvukový signál (cca po 1,5 minutě) k dalšímu stanovišti.
POMŮCKY: K otázkám tématické odpady, které si dle odpovědí žáci navěsí na sebe a budou je mít na
sobě po zbytek programu. 2 sady oboustranných kartiček s otázkami - na druhé straně je uvedeno, za
jakou odpověď si beru kolik odpadků.
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OTÁZKY:
1. Jsi ve městě a máš žízeň, jak situaci vyřešíš?
A/ nosím si svojí znovupoužitelnou láhev a vždy mám pití po ruce (koupím si/natočím si nápoj do vlastní nádoby (0)
B/ koupím si balenou vodu u stánku/kafe s sebou apod. (2)
C/ zajdu si do kavárny (1)
D/ napiju se z pítka (0)
E/ koupím si pet lahev a pak ji opakovaně používám dokud se nezničí (1)
pomůcky: rozřezané kelímky a petlahve
2. Jak často si pořizuješ nový mobil a proč?
A/ koupím si nový, až když starý nejde opravit a starý dám do elektroodpadu (0)
B/ kupuju si nový model vždy když potřebuju lepší funkce (1)
C/ kupuju si každý nový model na který mám a zaujme mě (2)
D/ nový mobil si nekupuju, ale vždy nejdřív sháním z druhé ruky (rodina, kamarádi, bazar) (0)
pomůcky: mobil, šňůra, klávesnice, obaly
3. Pořádáš oslavu narozenin, kde bude i něco k jídlu a pití.
Jak vyřešíš nedostatek nádobí?
A/ nakoupíš jednorázové plastové kelímky a tácky (2)
B/ půjčíš si nádobí od sousedů (0)
C/ do pozvánky uvedeš, aby si každý přinesl talířek a skleničku (0)
D/ nakoupíš jednorázové nádobí z bambusu, přestože je dražší (1)
E/ nakoupíš jednorázové nádobí z bioplastu (2)
pomůcky: tácky od pizzy, jednorázové nádobí, brčka
4. Při nákupu ovoce:
A/ si dáváš zvlášť každý druh ovoce do samostatného jednorázového pytlíku (2)
B/ si vezmeš jeden pytlík na pomeranče i jablka a sáčky příště znovu použiješ (1)
C/ pytlík si nevezmeš/použiješ svůj látkový (0)
pomůcky: mikrotenové sáčky
5. Jak často a proč si kupuješ nové oblečení?
A/ koupím si něco nového vždy, když na to mám chuť (minimálně jednou za měsíc) (2)
B/ získávám oblečení v secondhandech, vyměňuju si oblečení v okamžiku, kdy něco skutečně potřebuji (0)
C/ neřeším to, nebaví mě to, nosím to, co mi koupí rodiče (1)
pomůcky: kusy textilu
6. Nakládání s jídlem doma:
A/ jídlo nikdy nevyhazujeme, nakupujeme a uvaříme vždy jen tolik, aby se nám nic nezkazilo nebo zbytek zmrazíme (0)
B/ zbytky jídla doma vyhazujeme do BIO odpadu (1)
C/ zbytky jídla vyhazujeme do koše se směsným odpadem (2)
pomůcky: těstoviny s dírkou

REFLEXE AKTIVITY (diskuse s otázkami): Co vás překvapilo, co vidíte jinak? Co vám vyšlo (počet
odpadků? Udělá se statistika - kdo má 0 - 4 kousků, přihlásí se.. Kdo má 5 - 8? 9-12? Zamyslete se na
základě svých odpovědí, jakého odpadu produkujete nejvíc? Kdo produkuje nejvíc plastů?
elektroodpadu? oblečení? jídlo? zapíšeme na flip čísla
4

2.hodina
2.FÁZE UVĚDOMĚNÍ: ŽÁCI SI UVĚDOMÍ GLOBÁLNÍMI SOUVISLOSTI
ODPADŮ, JEJICH VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŽIVOTY LIDÍ. ZJIŠŤUJÍ,
ŽE SVÝM KONZUMENTSKÝM CHOVÁNÍM OVLIVŇUJÍ LIDI I ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ NA DRUHÉM KONCI SVĚTA.

2.1 CESTA ODPADU, KTERÝ PRODUKUJEME

Účastníci sledují výběr dokumentů o produkci a nakládání s odpady, odpovídají na připravené otázky.
CÍL: účastníci se do hloubky seznámí s problematikou jednotlivých druhů odpadu a
jejich recyklací/likvidací a souvislostmi produkce, porozumí čteným, slyšeným a viděným informacím ,
prezentují své výstupy před skupinou, formulují své myšlenky a diskutují s ostatními.
ČAS: 35-45 minut
PRŮBĚH AKTIVITY: k videím dostanou otázky, které si nejprve přečtou, aby orientačně věděli, co mají
sledovat - zhlédnou tématická videa a odpoví písemně každý sám za sebe na otázky. Dle pokročilosti a
věku účastníci dostanou k tématům ještě doplňující texty opět s otázkami. Texty zpracovávají ve
skupinách.
REFLEXE: Následuje společné zodpovězení otázek a diskuse, případně prezentace skupin na základě
textů. Co jste zjistili? Našli jste odpovědi na všechny otázky? Co vás překvapilo? Zaujalo?
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3.hodina

2.2 SOUČASNÉ ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

V této aktivitě účastníci rozlišují různé způsoby zpracování odpadů, hledají kladné a záporné dopady
skládkování, spalování, recyklace, kompostování. Konfrontují své domněnky s předloženými fakty.
Vytváří 4 plakáty s obrázky a informacemi o daných tématech.
CÍL: Účastníci se seznámí s možnými způsoby zpracování odpadů (recyklace, spalování, skládkování,
kompostování). Zjišťují, že současné způsoby zpracování jsou nedostatečné. Objevují možnost řešení
bezodpadového způsobu života. Vyhledávají relevantní informace, formulují své myšlenky, argumentují.
Reflektují na základě zjištěných informací kladné a záporné stránky různého způsobu nakládání s
odpady.
ČAS: 15-20 min
PRŮBĚH AKTIVITY: 2 možné varianty
A/ Řízená diskuse na téma Možnosti nakládání zpracování odpadů a jejich výhody, nevýhody
B/ Skupinová aktivita, kde účastníci zjišťují informace o nakládání s odpady a reflektují jejich kladné a
záporné stránky pomocí rozřazení tvrzení.
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3.hodina
A/ společná řízená diskuse
PRŮBĚH AKTIVITY: Kladením otázek vedeme účastníky k pojmenování zavedených způsobů
zpracování odpadů v ČR a hledání jejich výhod a nevýhod. Diskusi doprovází ilustrační obrázky
(spalovna, skládka, kompostárna, recyklační linka), statistiky, tabulky s podílem jednotlivých způsobů
nakládání s odpadem u nás, v zahraničí. Společně rozebereme skládkování, spalování, recyklaci,
kompostování, pojmenujeme výhody a nevýhody jednotlivých způsobů a zapíšeme je na flip do 4 Tgrafů a přilepíme ke každému tématu ilustrační obrázek z přílohy. Možné otázky do diskuse: Na základě
toho, co jsme viděli a co již víte, zkuste se zamyslet, jakými způsoby lze odpad likvidovat/dále využívat?
Který z těchto způsobů je podle vás efektivní, ekologický a měli bychom ho upřednostňovat/zachovat?
Proč si to myslíte? Zkuste u každého pojmenovaného způsobu vymyslet jeho výhody a nevýhody.
B/ Rozřazení tvrzení
PRŮBĚH AKTIVITY: Studenti na základě obrázků pojmenují 4 způsoby likvidace odpadů skládkování,
spalování, recyklaci, kompostování. Poté, co je pojmenujeme, rozdělíme účastníky do 4 skupin (ke
každému tématu část účastníků) a jejich úkolem je nejprve zapsat svá tvrzení (co vím nebo si myslím
že vím o spalování/skládkování.. včetně výhod a nevýhod). Svá tvrzení a domněnky píší na připravené
lístečky. Své postřehy pak konfrontují s fakty. Hledají vhodná tvrzení z nabídky lístečků připravených
lektory. V prostoru jsou rozmístěné lístečky s informacemi o 4 způsobech likvidace odpadu. Každá
skupina hledá tvrzení, která se vztahují k “jejich” způsobu zpracování odpadů. Lístečky s vlastními
postřehy a nalezená tvrzení rozmístí na flip s nalepeným obrázkem, který téma navozuje. Lístečky
seskupí na neutrální tvrzení/informace, výhody a nevýhody. Účastníci společně s lektorem obejdou
ostatní skupiny, přečtou si, reflektují a případně zkorigují správnost. Poté, co všichni souhlasí, že vše je
na svém místě, každá skupina nalepí lístečky na flip s obrázkem.
POMŮCKY: Prázdné lístečky, na které účastníci zapisují svá tvrzení, lístečky s informacemi o
zpracování odpadů, ilustrační fotografie spalování, skládkování, recyklace, kompostování; lepidla, archy
papíru (flipy), fixy
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3.hodina
Informace na lístečky (výběr dle věkové skupiny a znalostí účastníků)
Skládkování základní info:
Tento způsob zpracování odpadů je nejlevnější
- na skládkách v ČR končí v současné době 45-50% komunálního odpadu
- jedná se o nejhorší legální způsob nakládání s odpadem
- velkým problémem je zde přítomnost nevytříděného bioodpadu, který zde hnije (bez přístupu vzduchu) a dochází k silnému
zápachu (uvolňuje se sirovodík, čpavek), hnitím dochází k emisím skleníkových plynů (metan), které přispívají ke globálnímu
oteplování
- přítomný bioodpad způsobuje sesedání skládky a hrozí riziko kontaminace spodních vod, výluhy jsou také nebezpečné pro
životní prostředí
- další nevytříděné recyklovatelné složky odpadu zde zůstávají bez dalšího využití
rozšiřující info:
- v ČR cca 180 skládek
- hnitím dochází k emisím skleníkových plynů, zejména metanu, což je asi 30x účinnější skleníkový plyn než CO2 a jeho
degradace v atmosféře trvá 10 let
- ročně zde evidujeme cca 530 požárů
- požár trvá často až 3 dny a během doby hoření se uvolní 4-5000 x násobně víc toxických látek než vyprodukuje spalovna
za celý rok /nedokonalé hoření, uvolňování dioxinů
- s hašením požárů je spojena spotřeba vody až 12 000 000l (v době sucha!)
Zdroj: ekolist.cz

Zdroj: ekolist.cz

Spalování (Energetické využití odpadu) Základní info:
- probíhá v zařízení na energetické využívání komunálních odpadů
- do spaloven putuje asi 10% komunálního odpadu
- spálením se zmenší hmotnost odpadu na 25% a objem na 10%
- spalováním probíhá produkce elektřiny a tepla
- pražská spalovna ZEVO Malešice zásobuje tepelnou a elektrickou energií 20 tisíc domácností
Rozšiřující info:
- při spalování vzniká škvára, z ní se separuje železo a další kovy
- popílek, který je klasifikován jako nebezpečný odpad, je uložen na skládky
- spaliny prochází čištěním, existují legislativní požadavky na jejich kvalitu
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Recyklace Základní info:
- z celkového množství jednotlivých druhů odpadu putuje k recyklaci jen část. U různých odpadů různě velký podíl zůstane
nevytříděný, z vytříděných materiálů putuje k recyklaci také jen část.
- v ČR putuje k recyklaci ⅓ plastů, 10% elektroodpadu, 5% textilu, 25-30% kovů, 77% skla
- recyklací mohou být ušetřeny primární suroviny
- mnoho recyklovatelných materiálů se k recyklaci nedostane a končí na skládce nebo v přírodě
Rozšiřující info:
- recyklace je sama o sobě energeticky náročná (přeprava plastů do Číny) a zatěžuje životní prostředí
- při recyklaci hraje roli ekonomická stránka
- pokud recyklace svými náklady převyšuje výrobu z primárních surovin, nevyplatí se a nebude využívána
- 73 % obyvatel ČR v roce 2018 aktivně třídilo odpady
- mnoho materiálů (různé druhy plastů) recyklovat z technologických důvodů nelze, nebo se to nevyplatí
Kompostování Základní info:
- odpad, který se zde zpracovává tvoří 40-50% komunálního odpadu. Většina ho však zatím končí na skládkách, kde je
nebezpečný a bez dalšího využití
- při kompostování dochází k aerobnímu rozkladu bioodpadu (= za přístupu vzduchu) - odpad zde tleje pomocí bakterií, plísní,
kvasinek a dalších půdních organismů
- humus vzniklý při kompostování na sebe váže živiny, které se do půdy uvolňují pomalu a nehrozí tak jejich vyluhování do
podzemních vod
- Bioodpad se mění v kompost, jehož prostřednictvím se do půdy navrací cenné živiny a organické látky, které v půdě kvůli
nevhodnému způsobu obhospodařování stále více chybí
Rozšiřující info:
- složité organické látky jsou mikroorganismy rozkládány na jednodušší minerální částice a enzymy, které jsou lépe
přístupné rostlinám
- kompostování odbourává pesticidy a jim podobné nebezpečné látky
- v současné době je půda v konvenčním zemědělství vlivem špatného obhospodařování mrtvá, ubývá organické hmoty v
půdě
- zničená půda již správně nezadržuje vodu, podléhá korozi a dochází tak k záplavám, ubývá diverzity rostlin, zvířat, ubývá
hmyzu vlivem postřiků (pesticidů, hnojiv a herbicidů)
- využití kompostu jako hnojiva může významně přispět k udržení kvality půdy i vody v krajině
- kompostovat lze na zahradě na hromadě nebo v kompostéru, existuje vermikompostování za pomoci kalifornských žížal,
komunitní kompostování, v kompostárně

REFLEXE AKTIVITY: Zhodnocení, který ze způsobů je trvale udržitelný, ekologický, který bychom měli
eliminovat a zda jsou tyto způsoby zpracování odpadů dostačující.
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Zdroj: inodpady.cz

3.hodina
3.FÁZE REFLEXE: ŽÁCI PŘICHÁZÍ NA MOŽNOSTI ŘEŠENÍ A JAK JE
APLIKOVAT VE SVÉM ŽIVOTĚ

3.1 CO MOHU UDĚLAT PRO PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU NA
ÚROVNI JÁ - RODINA - ŠKOLA VE VYBRANÉ OBLASTI (PLASTY,
POTRAVINY, OBLEČENÍ, ELEKTRONIKA)

Účastníci dostanou prostor sami hledat a přicházet na možnosti předcházení vzniku odpadu na
úrovních já - škola - rodina. Pracují nejprve sami, následně ve skupinách. Ve společné diskusi prezentují
své nápady a seznamují se se zero waste konceptem 5Z (zamítnout, zredukovat, zužitkovat,
zrecyklovat, zkompostovat) a inspirativními příklady již existujících projektů.
CÍL: účastníci vytvoří ve skupinách Vennovy diagramy na témata předcházení vzniku odpadu v
oblastech potraviny, plasty, elektronika a oblečení na úrovni já - škola - rodina. Účastníci se seznámí s
konceptem 5Z a zero waste
POMŮCKY: vytištěné Vennovy diagramy pro každého účastníka (4 témata), flip, fixy, obrázky pro
inspiraci zerowaste, zerowaste výbava na ukázku (látkové pytlíky, kovové brčko, lufa, krabičky na
potraviny, voskované ubrousky,..)
ČAS: 45-50 min
PRŮBĚH AKTIVITY:
1/ Lektor shrne závěr předchozí aktivity a řekne, co případně nezaznělo: Současné způsoby nakládání z
odpady nevyhovují, nestačí. Účastníci se rozdělí na 4 skupiny dle témat videí (potraviny, plasty,
elektronika, oblečení). “Jako budoucí generace zkuste vymyslet, jak se chovat jinak, aby svět nebyl
zavalen odpadem”. Účastníci vymýšlí návrhy nakládání s odpady, ideálně jejich předcházení, co může
udělat jednotlivec (oni sami) na úrovni já - rodina - škola. K formulaci nápadů použijí tzv. Vennův
diagram.
2/ Nejprve každý sepisuje individuálně po dobu (3 - 5min)
3/ Následně utvoří skupinky cca po 3 lidech (10min), sdílí své nápady a v diskusi hledají další možnosti.
Tématizují také odpadky, které mají na sobě, zamýšlí se, zda je s sebou chtějí nosit (lze ukázat příklad
aktivisty, který takto na sobě nosil odpad průměrného Američana, aby na problém upozorňoval) a co by
šlo udělat pro to, aby vůbec nevznikly.
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4.hodina
"OD ZÍTRA NEBUDU
POUŽÍVAT IGELIŤÁKY."

3.2 ZÁVĚREČNÁ REFLEXE

Shrnutí a uzavření tématu s osobním závazkem.
CÍL: Účastníci si formulují pro sebe 1 zero waste závazek (“od zítřka
budu..”), kterým se budou chtít řídit. Budou anonymně své závazky
sdílet, dostanou prostor vyjádřit své pocity a uzavřít společně
program.
ČAS: 20-25 min
POMŮCKY: lepenka, proužky papírů
PRŮBĚH AKTIVITY: Studenti dostanou proužek recyklovaného
papíru, na který napíšou “Od zítřka budu...+ vlastní závazek. Proužek
odevzdají lektorům, kteří je postupně přečtou a nalepí na flip.
Vysvětlí princip šíření informace tzv. “pavouka”. Nakreslí pavouka jeden to řekne tomu a ten to řekne dalším třem a jeden z nich je
učitel a ten to řekne 50-ti žákům. Lepení aktivit na flipchart, který jim
tam zůstane + informace, kde hledat další informace (webové
stránky, odkazy, knihy...)
Závěrečné kolečko: Lektoři pošlou mluvící předmět a každý dostane
prostor vyjádřit, s čím odchází z programu. Např.: Dřív jsem si myslel...
Teď si myslím...
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