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Zahájení mezinárodní odpadové kampaně “Litter Less“ jsme se rozhodli 

spojit s další významnou událostí pro ekoškoly, a to s oslavou Dne ekoškol. 

V letošním roce oslavy připadly na pátek 6. listopadu. Asi 14 dnů před tímto 

datem jsme se sešli, abychom 

naplánovali, co vlastně v tento den 

podnikneme, a které kritérium si 

v rámci kampaně „Litter Less“ 

vybereme. Nakonec jsme se rozhodli 

pro týdenní třídění papíru, s tím, že 

v pátek (v den oslav), společně 

nastřádaný a vytříděný papír zvážíme.  

Jaká by to však byla oslava bez 

pořádného dortu. Proto padl návrh využít sesbíraný papír a jisté kartony, které 

jsme měli ukryté v dílně a vytvořit 

obrovitánský dort z tohoto odpadu. 

Nezůstalo však pouze u tvorby z papíru, 

protože na škole třídíme i plasty, sklo a jiný 

materiál. Některé skupiny se rozhodly 

využít právě těchto odpadů. Pravidlo, ale 

bylo předem dáno, musí to být čistě 

papírový, skleněný, či plastový dort. Během 
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tvorby na nás čekal ještě další úkol, a to vymyslet, co bychom popřáli dalším 

ekoškolám pro tento rok.   

  Naše škola se v dané období nacházela ve stavu rekonstrukce, k naší 

radosti došlo k výměně starých oken za nové a zateplení fasády a budovy školy. 

Jsme rádi, že se obec rozhodla k tomuto kroku, protože věříme, že díky těmto 

změnám dojde i k úspoře energií, což bude super. Bohužel však rekonstrukce 

přinesla i jistý nepořádek v jejím okolí. Velkou část úklidu na sebe vzali 

pracovníci stavby. Ani my jsme však nechtěli být pozadu, proto jsme se snažili 

vysbírat drobné odpadky (zbytky kartonů, perlinkových sítí, provázků, apod.), 

které občas někde zůstaly. Týkalo se to hlavně pozemku naší zahrady, převážně 

pak záhonků.  

Všechny naplánované aktivity nakonec vyšly. 

Papíru jsme během týdne vytřídili 2 kilogramy (jsme 

zvědavi, jak tomu bude na konci kampaně  Litter Less) a 

dorty se také povedly. Škoda, že jsme nemohli ochutnat :-

).  Navíc jsme se ještě rozhodli 

zahájit kampaň a oslavu Dne 

ekoškol drobným pohoštěním a 

společným přípitkem. K němu 

nám postačila léčivá voda 

z lázeňských pramenů naší obce. A k malému 

pohoštění jsme si usmažili bramborové placky z našich 

vypěstovaných brambor. No moc velká dobrota to 

byla. Jedním přáním pro všechny ekoškoly byl i 

dostatek energie a nadšení ke změnám. Proto doufáme, 

že ani nás tato myšlenka neopustí a my se posuneme 

zase o krok dál. 

Ekotým Základní školy 

Lázně Libverda 

 

 

 


