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Metodika
Slide 4:  Krásná místa pro procházku nebo výlet - obrázky

Slide 5:  Najdi rozdíly - obrázky

Slide 6:  Výkladový slide

Slide 7:  Modrý kontejner - papír - výkladový slide

Slide 8:  Urči, co patří do modrého kontejneru. Žáci posouváním přemisťují odpadky ke kontejneru.

Slide 9:  Žlutý kontejner - plast - výkladový slide

Slide 10:  Urči, co patří do žlutého kontejneru. Toolkit, žáci přemisťováním odpadků určují, co patří 

               mezi plastový odpad, a co ne.

Slide 11:  Bílý a zelený kontejner - sklo - výkladový slide.

Slide 12:  Urči, co patří do kontejneru na sklo. Přesouváním vybírají žádi správný odpad do kontejneru.

Slide 13:  Teď už umíš správně roztřídit odpad, vyzkoušej si, co ses naučil. Toolkit - třídění odpadu do 

               jednotlivých kontejnerů.

Slide 14:  Kontejnery pro další odpad - výkladový slide

Slide 15:  Sběrný dvůr - žáci určují, který odpad patří do sběrného dvora.

Slide 16:  Poločas rozpadu - žáci určují dobu, za kterou se rozpadnou určené odpadky.



Krásná místa pro procházku nebo pro výlet, 
nemyslíte?



Najdeš rozdíly proti předchozím obrázkům? !!!



Aby se nám nestalo, že na výletě do hor uvidíme místo čisté vody 
skládku, je nutné odhazovat odpadky tam, kam patří. Ale pozor, i v 
uklízení odpadků existují pravidla, která bychom měli dodržovat, proto, 
abychom naši přírodu co nejvíce chránili.

Podle druhu odpadků, rozlišujeme různé kontejnery, do kterých odpadky 
patří: kontejner na plast, sklo, směsný odpad, elektrozařízení, papír, 
textil, velké odpadky, jako je nábytek, vozíme do sběrného dvora a 
některé také do kompostu.
Pojďme si ukázat, co kam patří.....



Modrý kontejner je určen 
pro papír. Patří do něj, 
noviny, časopisy, letáky, 
krabice, lepenky a karton, 
kancelářský papír a sešity. 
Určitě do něj napatří 
mastný a jinak znečištěný 
papír.

A co se děje s papírem po odvozu?

Na třídící lince se vyřídí a slouží k výrobě recyklovaného papíru.

Modrý kontejner - PAPÍR



Urči, co patří do modrého kontejneru.



Žlutý kontejner je určen pro 
plastový odpad. Patří do něj  
plastové obaly, PET láhve od 
nápojů, plastové nádoby, sáčky a 
fólie, výrobky z plastů a 
polystyren. Do některých žlutých 
kontejnerů je možné vyhodit také 
nápojové kartony od mléčných 
nápojů nebo džusů.

Do žlutého kontejneru nevhazujeme zbytky podlahových 
krytin, ani plastové trubky.

Žlutý kontejner - PLAST

Co se děje s plastem po odvozu?
Na třídící lince se roztřídí a slouží např. k výrobě umělých vláken, 
nových PET lahví, plastových fólií a nových plastových výrobků.



Urči, co patří do žlutého kontejneru.



Bílý a zelený kontejner - SKLO
Kontejnery 
určené pro sklo 
mohou být bílé - 
ty slouží k 
odkládání bílého 
skla nebo zelené, 
ty jsou určeny 
pro sklo barevné.

Některé zelené kontejnery jsou určeny 
pro všechno sklo - barevné i bílé.

Do kontejneru na sklo nepatří porcelán, keramika, drátěné sklo, ani 
zrcadla.
Co se děje se sklem po odvozu? Slouží k výrobě nového skla.



Vzpomeň si, co patří do kontejneru na sklo.



Teď už umíš správně roztřídit odpad, 
vyzkoušej si, co ses naučil....



Kontejnery pro další odpad
Kontejner pro směsný odpad Kontejner pro elektroodpad

Směsný odpad je odpad z 
běžného chodu domácnosti, 
mimo vytříděný odpad.
Po odvozu se zpracovává na 
bioplyn a může se používat na 
výrobu elektřiny.

Do červeného kontejneru na 
elektrozařízení patří nepoužívané 
elektrospotřebiče, elektronika a 
chladící zařízení. Po odvozu se 
demontují a jednotlivé části se 
využívají k dalšímu zpracování.



Sběrný dvůr
Do sběrného dvora můžeme odevzdat objemné odpady jako je nábytek 
nebo koberce, nebezpečné odpady, mezi které patří baterie, zářivky, 
oleje, lepidla nebo léky, textil, trávu, větve a další zelený odpad a také 
vytříděný odpad - plasty, papír a sklo.
Urči správně, co odvezeme do sběrného dvora.

směsný odpadUž víš, co do sběrného dvora nepatří?



Poločas rozpadu
Umíme už správně třídit odpad a víme, jak se vytříděný odpad dále 
využívá. 
Ale co se stane v přírodě s odpadky, které vyhodíme jen tak? 
Zkus si tipnout, za jak dlouho se rozloží. Možná tě to překvapí!
Správnou odpověď si ověř vytáhnutím ručičky.

2-3 týdny2-3 týdny

NIKDY!!!!!2-3 týdny 2-3 měsíce 50-100 let!!!
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