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Liberecký kraj - Školy v kraji patří k celorepublikové špičce v třídění odpadu. Ne, to není socialistická agitka, ale
závěr společnosti Envicon, která každoročně pořádá vzdělávací projekt Třídíme ve škole. Jde o společnou akci
Libereckého kraje a společnosti Eko-kom.
Děti v rámci projektu třídí odpad, který vznikne ve škole. "Když si třeba dítě přinese do školy pití v PET lahvi,
hodí ji do speciálního kontejneru. Nejde o to, aby děti nosily odpad do škol," vysvětlila Ida Svobodová,
jednatelka společnosti Envicon, která projekt pořádá.
Jeho smyslem však není jen odevzdat co nejvíc kilogramů separovaného odpadu. Má především dětem vštípit
základy ekologie. Děti vhazují ve škole odpad do speciálních košů, z nástěnek nad nimi se dozvídají vše o třídění.
K ekologické výchově je vedou i učitelé. Od dětí se pak zároveň doma nenásilně učí ekologicky myslet a jednat
celé rodiny.
Za třídění tiskárna Včera se v budově krajského úřadu konalo vyhodnocení soutěží, které v rámci projektu
Třídíme ve škole probíhaly na internetu. Žáci a studenti z patnácti krajských škol v průběhu školního roku plnili
úkoly, které nalezli na webových stránkách www.tridimeveskole.cz. Děti se zapojily do literárních soutěží,
vědomostních kvízů nebo počítačové prezentace. "Soutěží jsme se snažili zvýšit a udržet motivaci k třídění
odpadu a děti také za snahu odměnit," řekla Ida Svobodová. Soutěž vyhrála jablonecká škola Pasířská. Získala
tiskárnu se skenerem, děti si také odnesly ceny jako MP3 přehrávače nebo flash disky. "Pro děti byly ceny určitě
velkou motivací. Hlavní smysl však vidím i v tom, že drtivá většina rodičů se díky nim dostává k třídění odpadů,
děti vlastně své poznatky předávají dál. Rodiny začnou třídit ještě víc odpadu," komentoval koordinátor
environmentální výchovy ve škole Pasířská David Mánek.
Průměrně v kraji jeden člověk loni vytřídil čtyřicet kilogramů odpadu. Je to stejné číslo jako v roce 2008.
"Pokládáme za velký úspěch, že číslo nekleslo. Loňský rok byl kvůli krizi kritický pro všechny, i pro oblast
druhotných surovin," uvedla Svobodová.

