
Tonda Obal na cestách 

Poslední listopadový den  2015 zavítali na naší školu lektoři s programem Tonda Obal na cestách. 

Program je zaměřený na zvýšení povědomí žáků o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění 

odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat již od útlého věku. Téměř  2/3 obyvatel České 

republiky třídí odpady a to je jasným důkazem toho, že si lidé začínají uvědomovat , jak pomoci nejen 

sobě,  ale i přírodě a zároveň  i jakým způsobem můžeme vrátit přírodě to, co jsme jí vzali. 

Program byl rozdělený zvlášť pro žáky prvního stupně a svůj program měli žáci 6. - 8. tříd. 

Součástí výuky byly i vzorky recyklovaných materiálů , ze kterých se vyrábějí ploty, lavičky, skluzavky, 

prolézačky, ale i nový  materiál pro stavbu domů. 

Zajímavým zjištěním pro žáky bylo to, že téměř všechno, co nosíme na sobě za oblečení , je vyrobeno 

z plastu a samozřejmě i jiných přídavných  komponentů. Téměř 90 % oblečení má v sobě označení 

PES (polyesterové vlákno), které je vyrobeno právě z drceného plastu. Všichni jsme si prohlédli 

oblečení, které jsme měli v danou chvíli na sobě a skutečně - označení PES měl  téměř každý 

z přítomných žáků.  Kromě oblečení se používá  zpracovaný plast při výrobě plyšových hraček, do 

zimních bund jako výplň, do polštářů, spacáků atd. 

Výukový program byl zaměřený k environmentální výchově  -  k tomu, aby žáci získali základní 

povědomí  o  skládkách, spalovnách, třídících linkách, uvědomit si nutnost třídění odpadu a současně 

i význam  ochrany životního prostředí a přírody kolem nás. Vždyť jedna plastová láhev vyhozená 

v lese se rozkládá až 200 let a to už určitě stojí za to, abychom začali přemýšlet ekologicky a mysleli 

na příští generaci. 

Výuka probíhala interaktivní formou a v průběhu hodiny se žáci aktivně zapojovali do besedy. Bližší a 

podrobnější informace najdou žáci na webových stránkách www.tonda-obal.cz, kde jsou k dispozici i 

zajímavé hry, které si mohou bezplatně stáhnout do svých mobilních telefonů a tabletů. 

Navazující aktivitou na tento program bude  v následujícím roce  návštěva ekologického střediska 

v Černošíně, kde žáci uvidí v praxi to, o čem se dozvěděli dnes po teoretické stránce. 
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