
EKOŠKOLKA  2018/2019 – TÉMA ODPADY 

 

V loňském roce jsme si ve třídě Mravenečků vybrali z témat Ekoškolky odpady a věnovali jsme se 

tomuto tématu průběžně celý rok.  

Během celého roku jsme třídili odpad a děti 

odpadky vynášeli do označených popelnic a 

kontejnerů. 

 

 

 

 

 

 

 

Dva týdny v lednu jsme věnovali pouze tomuto tématu. Během řízené činnosti jsme si s dětmi vyrobili 

odpadkový koláč, aby děti věděly, co přesně do kterého kontejneru patří, a že plast není pouze pet 

lahev.  Povídali jsme si o třídění odpadů a jejich recyklaci, co se s odpadky děje, když si pro ně 

přijedou popeláři a co všechno se dá z odpadků znovu vyrobit. Jeden den jsme vyrazili s pytli na 

odpadky po okolí MŠ a sami jsme se nestačili divit, kolik odpadků jsme posbírali. Odpadky jsme 

následně roztřídili do kontejnerů.  

 

Popřemýšleli jsme s dětmi o tom, co my sami bychom mohli udělat pro naše okolí domova, aby se 

nám tu líbilo a cítili jsme se tu dobře. Děti navrhovaly, že nebudeme odhazovat odpadky na zem, a že 

by si lidé měli uklízet hovínka po svých psech. Také spousta dětí uvedlo, že doma již nepoužívají 

igelitové tašky, ale že mají látkové.  

Také přišly na to, že ve školce nemáme kompost a nemáme kam házet ohryzky od jablíček, ale 

bohužel se nám nepovedlo vymyslet, jak a z čeho kompost udělat. 

Na jaře jsme zaseli semínka mrkve, hrášku a ředkviček do našich záhonů a pohrabali zahradu. Zasadili 

jsme pivoňky, maliníky, jahodníky a šeřík.  



Na brigádě s rodiči jsme zhotovili skalku, hmatový chodník a obnovili trávník před terasou. Zasázeli 

jsme si rajčátka.  

 

 

  

Celý rok jsme vyráželi na průzkum do okolí MŠ s batůžkem a lupou a pokaždé jsme si přinesli spoustu 

pokladů. Ať to byly výpravy za ulitami od hlemýžďů, šiškami, vlašskými ořechy, šípky, kameny nebo 

bylinek do herbáře, vždy jsme si užili spoustu zábavy a poklady jsme pak používali na výrobu různých 

obrázků a výrobků. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok jsme zakončili zahradní slavností, kde si každá třída, i paní učitelky a tety provozní, 

připravili vystoupení v environmentálním duchu. 


