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JAK NA ODPADY 

Za sv j život každý z nás vyprodukuje velké množství odpadu. Ne každý ale musí skon it nevyužitý, 
recyklace je ešení. Dovedeš se zapojit také?

Motivace:

Výkresy, šablony popelnic, kódy pro t íd ní odpadu, obrázky,  xy – pastelky, n žky, lepidlo, krabice 
i koše s ozna ením dle druh  odpadu, karti ky na hru ve dvou i více barvách (podle po tu skupinek), stopky, 

metodické materiály pro skupinky (pom cka k práci p i tvorb  plakátu).

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Vedoucí zahájí sch zku povídáním o t íd ní odpadu. Zjiš uje, zda d ti v dí, pro  a jak se t ídí odpad. 
M žeme se ptát nap íklad: „Víte, k emu slouží barevné kontejnery? Pro  nevyhazujeme odst ižky papíru do koše? 
Kam bychom správn  m li odnést každou použitou plastovou lahev?...“ Sou ástí povídání by m lo být také zjišt ní 
toho, zda d ti znají zna ky, které se na obalech používají, zda ony samotné i doma t ídí odpad. 

Pak d ti rozd líme do dvou (p ípadn  více)  pracovních skupin. Každá skupina dostane v tší papír (velikost A3 posta í), 
obrysy popelnic, kódy pro t íd ní odpadu, menší obrázky odpadk , pastelky nebo  xy, n žky a lepidlo. Vyzveme d ti 
k práci. „Pokuste se vytvo it jednoduchý plakát, který by ostatním poradil, jak správn  odpad t ídit! Nezapome te na 
správné barevné ozna ení t ídicích popelnic, obrázky i jednotlivé kódy umíst te tam, kam tento odpad pat í.“

K dispozici d tem pro práci dáme i r zné materiály o t íd ní odpadu (m žete si je najít na internetu), používaných 
zna kách a zna ení. D ti si mohou samostatn , p ípadn  s naší pomocí svá ešení ov it. 

Vyrobené plakáty m žeme spole n  vyv sit v klubovn  do místa, kam ukládáme náš odpad. Pokud ješt  nemáme, je 
dobré p ipravit si a umístit v klubovn  i koše (nebo krabice) na t íd ný odpad. 

V další ásti sch zky za adíme hru, ve které si d ti ov í získané znalosti. D ti ponecháme v týmech, které vznikly p i 
p edchozí aktivit . Každý tým se postaví na jednu stranu místnosti. Doprost ed místnosti instruktor i vedoucí umístí 
„kontejnery“ na t íd ný odpad. Je vhodné umístit minimáln  kontejnery (krabice i koše s ozna ením) na papír, plast, 
bílé i barevné sklo, elektroodpad, biomasu, sm sný odpad. Po celém prostoru „rozhodí odpad“ – líste ky s názvy 
odpadu (nap . igelitová taška, lahev od vína, sešit, mastný papír…), s kódy odpadk  (nap . PET, PP, PAP…) i íselné 
kódy (4, 6, 22 …). Všechny lístky p ipravíme ve dvojím ( i vícerém) barevném provedení – každý tým bude sbírat pouze 
lístky vylosované barvy. Na povel vedoucího kolektivy za ínají t ídit. „Podívejte se kolem sebe, spousta odpadu nám 
zne istila klubovnu. Te  záleží jen na vás, jestli jej dokážete správn  vyt ídit. Pus te se do práce!“ Jako pom cka m že 
d tem posloužit i vytvo ený plakát z p edchozí aktivity, p ípadn  další d íve používané materiály. 

Po ukon ení t íd ní všemi týmy, zkontrolujeme spole n  obsah jednotlivých kontejner . Za špatn  za azené lístky 
m žeme p ipo ítávat nap . trestné vte iny k asu družstva. Nezapomeneme si vysv tlit, pro  za azení bylo chybné a 
kam odpad skute n  pat í. Vít zí družstvo, které v kratším ase rozt ídilo správn  „sv j odpad“. 

Po ukon ení a vyhodnocení hry se vydáme spole n  na krátkou procházku. „Te  už jste odborníky a víte, kam který 
odpad skute n  pat í. Proto si t íd ní vyzkoušíme!“

Z klubovny vezmeme skute né odpadky a vydáme se k nejbližším kontejner m na t íd ný odpad a odpadky uklidíme. 
Cestou m žeme dát d tem prostor pro dotazy k t íd ní, m žeme si ješt  vysv tlit další zna ky a pojmy – zelený bod, 
po ádkumilovný paná ek, p eškrtnutá popelnice. I s t mi se d ti mohou na obalech a p edm tech setkat. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Pomoc a Poznání.

Provedení:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém  a ob anská.

Využívá získaných zkušeností a znalostí, v dom  t ídí odpad.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

2 hodiny

Prostor

klubovna/p íroda

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

4.–5. t ída/10–11 let
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