Odpady….třídění….kontejnery…..recyklace

To jsou témata, která nyní řeší děti v mateřské školce. Možná Vás to překvapí, ale školka v Nové
Hradečné není jen obyčejná mateřská školka, je to navíc ekoškolka. V letošním školním roce ji čeká
obhajování titulu Ekoškolka a tak se děti i ekotým pilně připravují.
Již mají zkušenost s minulými tématy – jídlo, prostředí a voda. Nyní se věnují poslední oblasti, a to
jsou odpady. V říjnu děti doma s rodiči a určitě i sourozenci vytvářeli „hračku odpaďačku“ – figurky
z papíru, plastů, kartonů, sklenic a dalších odpadků. Své výtvory děti nosily do školky a druhý
listopadový den rodiče i děti hodnotili nejlepší výtvory. Ještě ten samý den po lampionovém průvodu
a uspání broučků přišlo vyhodnocení. Autoři tří nejlepších výrobků z odpadů získali odměnu. Ale ani
ostatní nepřišli zkrátka. Všechny děti dostaly sladkosti, a i rodiče si zamlsali na dobrotách od paní
Irenky.
Tím bylo téma zahájeno a čekalo je a ještě čeká mnoho práce, ale i zábavy.
Děti se postupně učily třídit odpadový materiál. Prvním krokem pro ně bylo rozlišit co je papír, plast,
kov, sklo, nebezpečný materiál, co patří do kompostu a co do odpadkového koše. Není to pro ně
vůbec jednoduché, ale jsou velmi šikovné, a tak určitě ne jednoho rodiče svými znalostmi již
překvapily. Druhým krokem bylo roztřídění odpadu podle barev kontejnerů. Musí si zodpovědět, zda
máme dost kontejnerů, kde jsou umístěny, zda jsou označeny pro ně pochopitelným způsobem.
Pro většinu by téma asi skončilo, ale ne pro naše malé zvědavce. Co se děje s odpadem dál? Kam
z kontejnerů mizí? To jsou otázky, které je zajímají a odpovědi se dozví i na návštěvě skládky
v Medlově, kde uvidí hory odpadků. Následně by si měly uvědomit, že třídění a recyklace pomáhá
našemu životnímu prostředí. Děti si již mohly vyzkoušet recyklaci v praxi. Zasadily do krabiček od
mléka (ne do plastových kelímků) semínka řeřichy. Z papírových kuliček vyrobily ozdoby a zvířátka. Ze
skořápek ořechů broučky. Prázdné skleničky od jogurtu nebo přesnídávky použily na pečený čaj nebo
koupelovou sůl. Tyto recy-věci školka pak nabízela na jarmarku při rozsvěcení stromečku.
Lépe pochopit děti mohly i používání přírodních materiálů místo nakupovaných plastových ozdob na
oblíbené tradiční akci vyrábění adventních věnců a ozdob s paní Talandovou, která používá výhradně
přírodní materiály. Aktivity se s velkou oblibou účastní i maminky a babičky dětí, občas se zapojí i
zručný tatínek.
Téma odpadů se může zdát být pro naše mrňousky těžké a složité. Je to jen zdání. Děti jsou velmi
pozorné a v tomto směru ví někdy více než někteří dospělí.
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