
Litter Less 

Poskytovatel dotace: Sdružení Tereza, Praha 
 
Realizace projektu: 12/2013 – 06/2014 
 
Cíl projektu na naší škole: zjistit množství odpadu produkovaného komunálního na naší 
škole a pomocí kampaně snížit toto množství. Dále poukázat na potřebnost třídění odpadu a 
snižování jeho množství např. opakovaným použitím některých výrobků. 
 
Cíl projektu v rámci spolupráce se ZŠ Trávník: Ukázat pomocí jednoduchých aktivit, jak třídit 
odpad a jak snižovat jeho množství.  
 
Cílová skupina projektu: žáci a studenti SŠGS Přerov, Šířava 7; žáci ZŠ Trávník a veřejnost 
 
Realizátoři školní části projektu: ekotým a vybraní žáci a studenti SŠGS Přerov, Šířava 7 
 
Popis projektu: 
 Tento mezinárodní projekt, do kterého bylo zapojeno 652 škol z 21 zemí světa, 
probíhal ve dvou oddělených částech. První část byla zaměřena na naši školu. Náš ekotým 
procházel školu, vážil odpadky a sledoval kvalitu vytříděného odpadu. V průběhu tohoto 
snažení probíhala v hodinách biologie krátká kampaň, která vysvětlovala počínání ekotýmu. 
Součástí této kampaně byl i krátký dotazník, díky kterému jsme zjistili, že naši žáci, studenti a 
zaměstnanci jsou naprosto průměrní lidé, kteří problematiku třídění odpadů ani 
nezanedbávají, ale bohužel ani nijak zvlášť pečlivě neřeší.  
 Druhou částí projektu byla spolupráce se ZŠ Trávník, se kterou jsme společně 
naplánovali a poté i realizovali ekologicky zaměřený den pro žáky ZŠ Trávník a veřejnost 
Putování s kapičkou vody. Naši žáci dostali připravených 6 stanovišť, které měli symbolizovat 
pouť kapky vody přes skládky odpadů. Pomocí jednoduchých aktivit s jednotlivými druhy 
odpadů a několika vědomostními úkoly si žáci vyzkoušeli, jak správně třídit a co všechno se 
dá s použitým „odpadem“ dělat. 
 Závěrem projektu byla výstava našich pohádek ze Sborníku Má třídění odpadu 
smysl?, který doplnili žáci 1. stupně ZŠ Trávník nádhernými kresbami. Výstava byla k vidění 
na chodbách naší školy téměř rok a příležitostně i na chodbách ZŠ Trávník. 
 Celý projekt byl řízen metodikou 7 kroků z projektu Ekoškola a výsledky byly uloženy 
na mezinárodní web Ekoškoly. Všechny materiály uložené na tomto webu jsou v angličtině. 
Během roku byly překládány v hodinách angličtiny v různých třídách naší školy.  


