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Pracovní list k samostatné práci

Jméno žáka:

Jseš trash (hero)?
Před tím, než rozdáte dětem pracovní list a přehrajete video, rozviňte diskusi o tom, co by mohl pojem „trash hero“
znamenat. Následně požádejte žáky o samostatné vyplnění úkolu 1.
„To, že jdeš sbírat, je fajn. To místo je čistý, vidíš ten rozdíl, ale zároveň to má na tebe dopad, protože příště, až jdeš do
obchodu, tak si vezmeš mnohem míň třeba plastových sáčků, nebo se zamyslíš nad tím, kolik produkuješ odpadu. Takže
spíš než čistě uklízecí četa jsme takový vzdělávací hnutí.“ (Monika Trojanová, spoluzakladatelka Trash Hero Praha)
Video: Dobrovolnický úklid odpadků
Požádejte žáky o samostatné vyplnění úkolu 1 a poté jim pusťte video.
1 Jaký odpad jsi od včerejšího večera vyprodukoval/a? Vypiš jednotlivé položky do seznamu.

Žáky rozdělte do skupin o třech až čtyřech členech. Úkoly 2 až 6 postupně vypracují v takto rozdělených skupinách.
2 Formulujte definici pojmu „trash hero“. Není nutné šetřit nápady, důvtipem, nebo dokonce vtipem.
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3 Znáte ve svém okolí nějakou lokalitu, která si říká o nájezd „trash heroes“?

4 Dvakrát za rok se konají úklidové dny po celé České republice. Na mapě úklidů na www.uklidmecesko.cznajděte
úklidové skupiny blízké vašim domovům.

Možné řešení úkolu 5: Kromě zamyšlení se, kolik odpadků produkujeme, se může jednat o prevenci vyhazování
odpadků (např. účastník uklízecí akce již sám odhazovat odpadky v přírodě nejspíše nebude), synergický dopad
(pokud se účastník zmíní o úklidu mezi svými kamarády, kolegy apod., tito lidé si mohou uvědomit problém, a pokud
se vyhazování odpadků v přírodě dopouštěli, mohou tuto praxi omezit). Medializace podobných akcí může na
problém upozornit.
5 Jak je uvedeno v citaci výše, jednoznačným přínosem dobrovolných akcí trash heroes nebo akce Ukliďme Česko je
místo bez odpadků. Čeho dalšího lze takovou činností podle vás dosáhnout?

6 Vraťte se ve vaší skupině k úkolu 1 a zkuste se zamyslet nad tím, který odpad z vašich seznamů vznikl zbytečně. Jak
by se vzniku takového odpadu příště dalo předejít?

