
Ukliďte Česko … školní akce 2016 

 

V letošním roce se ZŠ Chomutov Školní 1480 akce „Ukliďme Česko“ zúčastnila hned dvakrát. První 

akce proběhla v rámci velikého environmentálního projektu dotovaného SFŽP (státní fond 

životního prostředí) „MALÝ PRINC V NÁS“. Ve spolupráci s obcí Kovářská jsme se rozdělili na dvě 

skupiny, kdy 50 dětí z 1. stupně uklízelo lokalitu v oblasti místního rybníčka a staré kovárny. 

Během vyklízení byla objevena i černá skládka, na kterou jsme obec upozornili. Mezi nálezy 

bohužel nebylo výjimkou kolo od auta nebo umyvadlo. Celkem se nasbíralo 15 velkých pytlů 

odpadků. Druhá skupina, 50 žáků 2. stupně pomohlo uklidit okolí místního kostela a fotbalového 

hřiště. V rámci aktivity také poskládaly nařezané špalky a větve stromů, které místní hasičský sbor 

v rámci jarního úklidu pořezal. 

  

 



 

Ve spolupráci s lesní správou Klášterec nad Ohří a místními lesníky jsme v lokalitě kovářská 

společně vysadili 35 stromků. Za milou přednášku a besedu o lese a rekultivacích děkujeme 

především Ing. Balážovi (Lesní správa Klášterec nad Ohří). 

   



 

 

 



  

  

Druhá fáze akce „Ukliďme Česko“ proběhla dne 27. 4. 2016 v okolí naší školy. Opět jsme uklízeli 

ve dvou skupinách. Smíšená parta 1. a 2. stupeň pod vedením Mgr. Novákové Martiny a 

Prokopcové Moniky uklízela lokalitu Školní – Vodních staveb – Palackého – Beethovenova. 

Celkem náš tým tvořilo 52 žáků. Musíme říci, že letos bylo odpadu nasbíráno mnohem méně  a 

lokalita byla poměrně čistá. Jediný problém a nedostatek byl za domy v ulici Palackého, kde byla 

vysoká a přerostlá tráva. 

 



Druhá skupina – školní družina pod vedením Martiny Tröglové, Adély Bernardové a Kateřiny 

Kockové uklízela školní zahradu a její okolí. 

              

I při těchto aktivitách se umíme bavit a zasmát. Malí velcí, všichni společně  

 

 

Úklid okolí školy netrval tak dlouho, ale i tak jsme našli spoustu věcí, které rozhodně do přírody 

nepatří: boty, flašky od alkoholu, baterie, počítačové součástky, hadry a mnoho obalů… 



 

 

 

Zpracovala: Mgr. Nováková Martina 


