
Odpady: 

Život určité věci nemusí skončit ve chvíli,

kdy se stane odpadem. Kartón, plastové láhve

a další obaly, papír, noviny, skleněné obaly 

a nápojové kartóny totiž můžeme třídit. 

Po vytřídění se tyto materiály převážejí 

do zpracovatelských závodů, kde se z nich

opět vyrábějí suroviny použitelné pro výrobu

nových produktů. 

Pokud doma a ve škole třídíte, gratulujeme 

vám – jen tak dál. Pokud ne, věřte, že to vůbec

není složité a že je opravdu nesmírná škoda 

vyhodit do koše PET lahev, papírovou krabici 

či sklenici od okurek, protože budou jen 

zbytečně ležet na skládce místo toho, aby se

„přerodily“ a znovu sloužily lidem. Nemyslíte?

  Vyberte, co nepatří do popelnice, a „přesuňte“ tyto 
odpadky na správné místo (stačí přeškrtnout obrázek 
odpadku v původní popelnici a vepsat jeho název na řádku 
pod recyklačním kontejnerem v pravé části stránky). 
Některé odpady jsou dokonce nebezpečné, nemůžeme je 
jen tak vyhodit do koše či do popelnice! Vyberte z naší 
popelnice tyto nebezpečné odpady a přesuňte je do 
kolonky „nebezpečné odpady“. Nezapomeňte uvést, 
kam s nimi.

 Vybarvěte kontejnery na tříděný odpad: 

Kontejner na papír:

...................................

...................................

Kontejner na plasty:

...................................

...................................

Kontejner na barevné sklo:

...................................

...................................

Kontejner na 

nápojové kartóny:

...................................

...................................

Nebezpečný odpad:                                                           

název:........................................................................ 

kam s ním?...............................................................

název:........................................................................ 

kam s ním?...............................................................
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  Co se hází do tzv. „kompostu“?

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

  Jaký odpadek z popelnice v otázce na předchozí straně by byl vhodný

    na kompost?................................................................................................

Už se vám také stalo, že jste na procházce v přírodě viděli na zemi odhozený obal od sušenek nebo prázdnou PET 
lahev? Víte, že budou naši přírodu zatěžovat dlouhé měsíce či roky? 

Životnost odpadků v přírodě se liší podle toho, z čeho jsou složeny, a podle atmosférických podmínek. 

  Jak dlouhá je přibližná doba rozpadu těchto odpadků? 

Odpad    Doba přirozeného 
rozpadu odpadů:

Papírový kapesník

Noviny 

Cigaretový nedopalek

Žvýkačka

Ovoce 

Igelitová taška 

Sklo

Možnosti doby přirozeného
rozpadu odpadů:
nikdy
cca 3 měsíce
1 – 5 let
3 – 12 měsíců
3 měsíce – 2 roky
5 let
až 100 let
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