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  Nabídka výukového programu 
 

 

 

„Cirkulární Svět“ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchovně vzdělávací projekt pro 
žáky 1. stupně ZŠ, který hravou formou 
představuje principy cirkulární ekonomiky. Žáci 
se dozvídají o předcházení vzniku odpadu, 
kompostování, třídění odpadu a o tom, co všechno 
může odpad v přírodě způsobit za škody. V širším 
kontextu se dozvídají, že i oni sami mohou  
k záchraně naší planety přispět každodenními 
drobnými skutky. 

 

 

 INTERAKTIVNÍ 
PŘEDNÁŠKA  
O PRINCIPECH 
CIRKULÁRNÍ 
EKONOMIKY 

 ZÁBAVNÉ 
TŘÍDĚNÍ 
ODPADU 

 JAK SE STÁT 
„STRÁŽCEM 
PLANETY“ 

 ZERO WASTE 

 SLOW 
FASHION 
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Časová náročnost: 1,5 hodiny 
 

Počet žáků: maximálně 40 - 50  
 

Cena: 5000,- Kč  
 

 REALIZACE VÝUKOVÉHO PROGRAMU 
ZKUŠENOU LEKTORKOU 

 PRACOVNÍ SEŠIT PRO SKUPINU (LZE 
DOKOUPIT PRO KAŽDÉHO ŽÁKA) 

 ODZNÁČKY STRÁŽCE PLANETY 

 3 EDUKATIVNÍ PLAKÁTY  

 

Kontaktní osoby pro objednání programu: 
PharmDr. Romana Zvěřinová 

Telefon: +420 774 557 052 

Email: romca.zverinova@gmail.com 

 

Ing. Lenka Dočkalová (Severní Morava a Slezsko) 

Telefon: +420 606 733 866 

Email: lenka.dockalova.incien@gmail.com 
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Podrobný popis programu: 
 

První částí programu je prezentace o principech cirkulární 
ekonomiky. Věku přiměřenou formou se zde žáci v širším kontextu 
dovědí o principech cirkulární ekonomiky, správném třídění 
odpadu, recyklaci, o problematice skládek a mechanismech, jak 
vzniku odpadu předcházet. Mluvíme s žáky o tom, co mohou oni 
sami každodenně dělat proto, aby se planetě dařilo lépe. 

Seznamujeme děti s udržitelnými přístupy jako je zero waste, 
minimalismus, slow fashion, udržitelná móda, bezobalové obchody, 
upcyklace a recyklace, vše stavíme na praktických ukázkách a 
příkladech ze života.  

Další část programu se zaměřuje na třídění odpadu. Žáci si třídění 
interaktivní formou sami vyzkouší. Základy v rychlosti zopakujeme, 
více však s touto věkovou skupinou probíráme nejednoznačné 
odpadky a na co je potřeba si dát při třídění pozor.  

Nezbytné je dotknout se tématu kompostování, dalšího způsobu 
minimalizace odpadu, který mohou sami praktikovat doma i v rámci 
školy. 

Závěrem si povídáme o zásadách tzv. Strážců planety, kterými se  
v průběhu programu žáci vlastně stávají. Děti si kromě nových 
informací odnášejí také odznáčky „Strážců planety“, které si sami 
vyrobí. 

V návaznosti na představenou problematiku a témata dostává 
pedagog k dispozici pracovní sešit, který může být vodítkem, jak 
s dětmi na získané informace navázat a dále je rozvíjet. Pracovní sešit 
lze dokoupit pro každého žáka. 

Ve třídách pak zanecháváme další edukační materiály formou tří 
plakátů - „Desatero“ (deset kroků, které mohou žáci sami dělat a 
přispět tak k péči o planetu), „Co se jak dlouho rozkládá v přírodě“ 
(aby si děti udělaly představu, jak dlouho přírodě trvá, než si  
s odpadem poradí) a „Jak odpadu předcházet“ (co mohou udělat 
proto, aby odpad vůbec nevznikl). 

Zanechání plakátů a jejich vystavení v prostorách třídy nebo ZŠ 
pozitivně přispívá k upevnění získaných informací a spolu s pracovním 
sešitem pomohou převést získané 
dovednosti do každodenního života. 


