
 

 

MAS Mohelnicko, z.s. pořádá akci s názvem 

 

TŘÍDÍRNA 

Akce je realizována ve spolupráci s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání ORP Mohelnice II,  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126. 

 

Výzva pro: školy, třídy, jednotlivce, rodiče a děti, veřejnost 

 

Zadání:  

Každý z nás vytvoří denně nějaké množství odpadu. Odpad bychom měli umět třídit, abychom 

podpořili jeho recyklaci, znovuvyužití a nezamořovali naši přírodu, planetu zbytečným odpadem. 

Nikdo z nás nechce žít v odpadcích. O to, co vyprodukujeme, se musíme umět postarat. Víme, kam 

s odpadky, které vyprodukujeme? Umíme správně třídit odpad? Tato aktivita by nám v tom měla 

pomoci. 

V měsíci dubnu chceme navázat na úklidové akce, které probíhaly po celém Mikroregionu 

Mohelnicko a rozhodli jsme se zaměřit na odpadovou problematiku blíže.  

Vaším úkolem v „Třídírně“ je vyfotit odpad, který v průběhu dne vyprodukujete. Fotku vložit na 

online nástěnku do správného sloupečku podle toho, kam byste odpadek vyhodili. Fotku vložíte na 

nástěnku kliknutím na obdélník se znamínkem plus (+).  

Odkaz na online nástěnku: https://padlet.com/ictmohelnicko/r3jx4p5koq664lg3 

Obrázek (vaši fotografii vždy jen jednoho odpadku) vložíte kliknutím na políčko NAHRÁT = podtržená 

šipka, která se vám zobrazí v příspěvku. K příspěvku můžete uvést své jméno nebo školu a třídu. Na 

konci akce budeme sčítat počet správně roztříděných příspěvků a úspěšné "třídiče" (školu, třídu, 

jednotlivce) odměníme ;-)  

Pokud fotografii označíte svým jménem (může být i přezdívka), třídou i školou, můžeme příspěvek 

započítat jak do kategorie jednotlivců, tak do kategorie tříd, tak do kategorie škol. Pokud uvedete 

pouze jméno nebo přezdívku, pak můžeme příspěvek započítat pouze v kategorii jednotlivců. Pokud 

uvedete pouze školu, pak můžeme příspěvek počítat pouze za školu. 

 Např. Vložím příspěvek s fotografií zmačkaného papíru do sloupečku papír. Pokud budu chtít, 

aby byl příspěvek započítán ve všech třech kategoriích (jednotlivci, třídy, škola), napíši 

k němu komentář: Pavel R., 4.A, ZŠ Morava. 

 

S vkládáním fotografií mohou dětem pomoci rodiče nebo učitelé, případně nám je můžete zaslat na 

e-mail map@masmohelnicko.cz s informací, do kterého sloupečku chcete, kterou fotografii umístit a 

zda k ní chcete uvést nějaký popisek. 

https://padlet.com/ictmohelnicko/r3jx4p5koq664lg3
mailto:map@masmohelnicko.cz


Cíl aktivity:  

Cílem aktivity je zvýšit povědomí o třídění odpadu především u dětí a podpořit tak úklidové akce, 

které v Mikroregionu probíhají. 

 

Termíny a kontakty: 

Online třídění odpadu bude probíhat od 1.4.2021 do 22.4.2021. Na Den Země vyhlásíme výsledky. 

Vytvořeno v rámci spolupráce MAS Mohelnicko a spolku STURM v projektu MAP Mohelnicko II s reg. 

č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126. 

 

QR kód online nástěnky 

 


