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Tisková zpráva 
 
 
Recyklace očima mladých vědců v Praze a Středočeském kraji 
 
12. listopadu 2021 – Žáci a studenti z devíti škol ve Středočeském kraji a v Hl. m. 
Praze se v průběhu letošního podzimu zúčastnili vzdělávacího programu Recyklace 
očima mladého vědce. Prostřednictvím badatelské výuky, která z větší části 
probíhala venku, rozvíjeli své znalosti v oblasti třídění a recyklace baterií a 
elektroodpadu. To vše v úzkém propojení na poznání vlivu člověka na přírodu. 
Program organizuje společnost Recyklohraní a v regionu ho podpořily krajské 
úřady Středočeského kraje a Hl. m. Prahy. 
 
„Školy si vybíraly z tematických okruhů recyklace a půda, recyklace a voda anebo recyklace 
a ovzduší. Žáci a studenti například odebírali vzorky půdy, určovali druh a typ půdy, 
zkoumali, zda voda obsahuje vzduch, vyzkoušeli jsme si, jak funguje čistírna odpadních vod 
i jak se likviduje ropná havárie,“ vysvětluje Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s., 
a dodává: „Podle ohlasů přímo ze škol soudíme, že si děti netradiční výuku užily a dozvěděly 
se i nové zajímavé informace.“ 
 
Program mladý vědec je určený pro druhý stupeň základních škol a první ročníky 
středních škol. Lektoři z Recyklohraní přijedou za žáky a studenty přímo do škol. Vedou 
děti k tomu, aby si dokázaly uvědomit dopady chování člověka na přírodu a společně 
hledají východiska co, proč a jak je potřeba dělat jinak, a co může udělat pro ochranu 
přírody v běžném životě každý z nás. Součástí jsou hravé pokusy a podpora kritického 
myšlení. Žáci pozorují přírodu v terénu i v učebně, osvěžují si přitom mezipředmětové 
vazby.  
 
Výukový program Recyklace očima mladého vědce je koncipovaný jako jednodenní či 
vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy. Naplňuje 
průřezové téma předmětu Environmentální výchova. 
 
S výjezdním programem Recyklace očima mladého vědce bylo Recyklohraní na školách 
v Praze a Středočeském kraji také díky finanční podpoře obou krajů.  
 

………………………………….. 
 

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či 
studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku 
jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou 
využívat učební materiály, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou zkušenost se sběrem a tříděním odpadů se 
mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobných 
elektrozařízení. Do října 2021 se do programu zdarma registrovalo přes 3 800 škol. Bližší informace o aktivitách v 
rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na 
www.facebook.com/recyklohrani.  
 

http://www.facebook.com/recyklohrani
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Hlavními partnery o.p.s. Recyklohraní jsou společnosti ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s. Téma šetrná spotřeba 
vody Recyklohraní rozvíjí ve spolupráci s vodárenskými společnostmi ze skupiny Veolia. 
 
 
Kontakt pro další informace: 
 
Jana Čechová, PR Manager 
Open Communication, s.r.o. 
E-mail: jana.cechova@open-com.cz  
Tel. +420 603 574 631 
 
Hana Ansorgová 
Recyklohraní, o.p.s. 
Soborská 1302/8 
160 00 Praha 6 
Tel: 602 164 173 
E-mail: ansorgova@recyklohrani.cz 
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