
TŘÍDA POČET DĚTÍ MNOŽSTVÍ PLASTU 

1.A 24 1990 g 

1.B 22 1520 g 

2.A 22 1180 g 

2.B 22 420 g 

3.A 20 300 g 

3.B 20 600 g 

3.C 18 840 g 

4.A 22 700 g 

4.B 26 1071 g 

5.A 29 1360 g 

5.B 29 4150 g 

CELKEM 1. STUPEŇ = 14, 1 kg 

6.A 28 840 g 

6.B 28 570 g 

7.A 25 1100 g 

7.B 24 1083 g 

8.A 27 2440 g 

8.B + učebna AJ 31 3334 g 

9.A 28 2023 g 

9.B 27 1650 g 

CELKEM 2. STUPEŇ = 12, 1 kg 

Sborovna  učitelé 5 kg 

 

 

 

 



PRODUKCE PLASTŮ – ÚNOR 

Měsíc únor naše škola věnovala tématice plastů. Mimo jiné jsme po celý tento čas vážili množství 

plastů, které ve třídách a sborovně vyprodukujeme. Každá třída dostala tabulku, kde po dobu tří 

týdnů zapisovala spotřebu vyprodukovaných plastů. Zapisování i vážení odpadů prováděly děti na 

prvním i druhém stupni. 

MNOŽSTVÍ PLASTŮ 1. STUPEŇ (hodnoty jsou uvedeny v gramech) 

 

Některé ze tříd na prvním stupni do sbírání plastů zapojili i sběr kelímků z projektu „mléko do škol“. 

Tento fakt ovlivnil spotřebu plastu zejména v 5. B, kde je naměřená hodnota největší. Nejúspornější 

třídou se stala 3. A, která sesbírala za měsíc pouze 300 g plastů.  

MNOŽSTVÍ PLASTŮ 2. STUPEŇ (hodnoty jsou uvedeny v gramech) 
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Do vážení plastů se zapojil i druhý stupeň. Všechny pověřené děti bedlivě vážily a zapisovaly množství 

odpadu. Některé třídy do vážení připočítaly i množství kelímků z projektu „Mléko do škol“, proto 

jejich hodnoty vyskočily rapidně vzhůru. 8. B zabezpečila i vážení v učebně angličtiny, proto je jejich 

výsledná hodnota také o něco vyšší. 

Do akce se zapojili i vyučující prvního a druhého stupně. Ve sborovně byl přistaven koš na plasty a 

učitelé si dali záležet. Celková spotřeba plastového odpadu ve sborovně dosáhla 6 kilogramů. 

Všem, kteří se podíleli na realizaci a průběhu akce, chci moc poděkovat a doufám, že při akci 

následující, se opět všichni rádi zapojíme ! 

Marcela Jurajdová 

 

 


