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Očekávaný výstup: Studenti se orientují v problematice odpad], zejména tUídEní a 
recyklace. Chápou potUebu ekologicky šetrného spotUebitelského chování a 
minimalizace odpad]. 

 



 

 

Anotace 

Výukový materiál je zamEUen na téma odpady a jejich zpracování. 

Metodika 

Materiál se skládá z úvodního motivačního testu a prezentace se závErečnými úkoly. 
Téma odpad] je dnes často prezentované a[ už v médiích nebo v rámci školních 
vzdElávacích program] a vEtšina student] se v problematice vcelku orientuje. 
V úvodní části hodiny studenti sami nebo ve dvojicích odpoví na otázky testu. Když 
se seznámí se správným Uešením a prezentací, mohou na internetu vyhledat 
informace týkající se problematiky odpad]. 

 



 

 

Odpady 

1)  Který z materiál└ má neomezený poLet recyklací   
a)  papír   
b)  PET láhve   
c)  sklo 

2)  Jak dlouho trvá b[žné igelitové tašce, než se v pギírod[ rozloží   
a)  5 let   
b)  20 let   
c)  50 let 

3)  Vitrifikace je    
a)  rozpoušt[ní odpad└ ve vitriolu   
b)  zalévání nebezpeLných odpad└ do sklovité hmoty   
c)  rozklad organických odpad└ bakteriemi 

4)  Z ギízené skládky je možno Lerpat tzv. skládkový plyn a využít ho pro zisk energie. Je to   
a)  ethan   
b)  methan   
c)  oxid uhliLitý 

5)  Do tギíd[ného papíru nepatギí   
a)  použité jednorázové kapesníky   
b)  obálky s foliovými okénky   
c)  tiskoviny sešité kovovými sponkami 

6)  Kam by m[l pギijít použitý fritovací olej   
a)  ギed[ný se vylévá do odpadu   
b)  v kanystru se odevzdá na sb[rný dv└r   
c)  vylije se do bioodpadu 

7)  Kelímek od jogurtu je tギeba pギed vhozením do kontejneru na plasty umýt   
a)  ne   
b)  ano   
c)  není  to  nezbytn[  nutné,  pokud  v  n[m  nejsou  velké  zbytky  obsahu  (které  by 
znesnadﾒovaly recyklaci a také zapáchaly) 

8)  Tabule okenního skla patギí   
a)  do barevného skla (obsahují pギím[s kovu)   
b)  do Lirého skla   
c)  na sb[rný dv└r 

9)  Papírové plato od vajec patギí   
a)  do sm[sného odpadu (vyrábí se z papíru velmi nízké kvality, který ž nejde recyklovat)   
b)  do tギíd[ného papíru   
c)  do nápojových karton└ 



 

10

11

12

13

14

a) 
b) 
c) 

0)  Papírov

a) 
b) 
c) 

1)  Obaly o
a) 
b) 

2)  PET lahv
a) 
b) 
c) 

3)  Písmeno

a) 
b) 
   
c) 

4)  Do bio
skoギáp
odpad

maso a

vé vlákno lze
3x   
7x (pak už
neomezen

od olejovitýc
patギí do tギ
patギí do tギ

ve je nutné 
sešlápnou

sešlápnou

sešlápnou

o C na tomt

že jde o m
že jde o ko
vhazujeme

že jde o m

oodpadu ne
pky z vajec 
d ze zelen[ 
a kosti (mo

e recyklovat

ž je vlákno p
né množství

ch látek  
ギíd[ného od
ギíd[ného od

pギed vyhoz
ut a vršek ne
ut a vršek ut
ut a vršek vy

to symbolu 
materiál obs
ombinovaný

e do sm[sn
materiál na b

epatギí 
 
 

hou být pot

t  

pギíliš krátké
í recyklací

 
dpadu   
dpadu, ale j

zením   
echat povol
táhnout   
yhodit zvláš

znaLí   
ahující celo
ý materiál, 
ého komun

bázi uhlíku a

 

tencionálním

 

)   

e tギeba je p

ený   

ド 

ofán a patギí 
který až na 
nálního odp
a proto je ro

m zdrojem 

pギedtím vym

do plast└
nápojové k
adu   
ozložitelný 

infekce)

mýt (olej zne

 
kartony

a patギí do b

esnadﾒuje r

 

bioodpadu 

recyklaci) 


