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LIKVIDACE SKLÁDEK

Likvidace odpad  je v oblasti ochrany životního prost edí neustále diskutované téma. Množství 
vyprodukovaného odpadu a jeho následné zpracovávání komplikuje v mnohých zemích život jejich obyvatel. Jednou 
z variant likvidace a následného zpracovávání odpad  je jeho t íd ní. Poté je možné rozt íd ný odpad z v tší ásti 
ješt  využít ke zpracování. Proto je d ležité, aby lidé využívali možností p i t íd ní odpad , aby m li znalosti, jaký 
odpad kam pat í a jak se následn  využívá. Zave te diskusi o tom, jak každý doma eší odpady, zda je t ídí a zda ví, 
jak je správn  t ídit. Dále si popovídejte o sb rných dvorech a jejich funkci. 

Motivace:

Karty s druhy odpad  a ozna ení stanoviš  – skládka, recyklace – sb rny, t ídírny odpad , sb rné dvory 
(viz p ílohy P6A – P6T); n co na vymezení území p i neznalosti terénu (fáborky, cedule).

Pot eby:

Planeta P ekonání – viz p íb h v úvodu metodikyLegenda:

Rozd líme hrající na n kolik družstev (minimáln  2 družstva po minimáln  6 hrá ích), z nichž každé 
p edstavuje jednu likvida ní etu odpadu. Úkolem družstev je najít a zlikvidovat co nejvíce skládek s tím, že je nutné 
nalezený odpad rozt ídit a odnést na pat i né místo likvidace. Místa erných skládek jsou rozmíst na ve vymezeném 
terénu a hrá i o jejich p esném umíst ní nev dí. Po et erných skládek je podle po tu hrá  (p íklad: p i po tu cca 
18 hrá  – 3 družstva – 9 erných skládek, vzdálenost mezi nimi do 100 m). Na každé erné skládce jsou karty se 
všemi druhy odpad  – vždy po jedné kart  z každého druhu, p i emž každému odpadu je p i azen n jaký po et 
bod  (bu  dle etnosti výskytu nebo náro nosti likvidace nebo náhodn ). Karty jsou se azeny odshora dol  tak, aby 
naho e byl odpad s nejv tším bodovým zhodnocením. Sou asn  jsou po okrajích vymezeného území rozmíst na místa 
pro likvidaci odpadu – vždy 1 místo pro 1 druh odpadu; na t chto místech je vždy n jaký organizátor hry nebo jeho 
pomocník, který p inesený odpad p ebírá a zapisuje p íslušnému družstvu.

Úkolem hrá  je najít erné skládky, vzít z každé z nich vždy pouze 1 druh odpadu (logicky ten naho e, protože má 
nejvyšší hodnotu) a odnést ho na správné místo likvidace. K této skládce se hrá  již nem že vrátit a musí hledat jinou. 
Pro kontrolu je možné karty s odpady barevn  ozna it (každá skládka bude mít jinou barvu). Hrá i v družstvu se 
mohou b hem hry informovat o tom, kde je jaká skládka, kde jsou pat i ná místa pro likvidaci odpad  a kam který 
odpad pat í (informovat o t chto skute nostech hrá e z jiného družstva by bylo kontraproduktivní). Po uplynutí 
asového limitu hra kon í a družstvu se se tou body za vyt íd né odpady. Pokud budou mít na konci hry hrá i karty 

s odpady u sebe, ale již je nestihnou odevzdat k recyklaci, lze za takový odpad p id lit n jaký minimální po et bod  
– musí být p edem dohodnuto v pravidlech. 

Alternativy: 
1. Hru lze hrát i v jednotlivcích.
2. Místo karet lze na „ erné skládky“ umístit p ímo dané odpady (PET lahve, papír, atd.), což je ale náro né 

na p ípravu hry a následn  i úklid po h e.
3. Složení odpad  na erných skládkách je ist  náhodné. Nap . na jedné skládce mohou být jen 2 druhy odpad , 

na jiné všechny druhy.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém , ke komunikaci, sociální a personální, 
ob anská.

Kriticky p istupovat ke zdroj m informací, informace tvo iv  zpracovávat a využívat p i svém studiu a praxi, zvažovat 
možné klady a zápory jednotlivých variant ešení, v etn  posouzení jejich rizik a d sledk , používat s porozum ním 
odborný jazyk a symbolická a gra  cká vyjád ení informací r zného typu, odhadovat d sledky vlastního jednání 
a chování v nejr zn jších situacích, své jednání a chování podle toho korigovat, zvažovat vztahy mezi osobními zájmy, 
zájmy širší skupiny a zájmy ve ejnými, rozhodovat se a jednat vyvážen , o chodu spole nosti a civilizace uvažovat 
z hlediska udržitelnosti života, rozhodovat se a jednat tak, aby nebyla ohrožena p íroda a životní prost edí.

Prohloubit informace o likvidaci odpad , zejména s ohledem na vlastní možnosti likvidace. Získat 
pov domí o pot eb  t ídit odpady, o recyklaci, využití i likvidaci odpad . Rozvíjení post ehu, rychlá reakce, taktika, 
týmová spolupráce.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

maximáln  2 hodiny

as realizace

minimáln  1 hodina

Prostor

venku

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

minimáln  12

V ková kategorie

15+
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Venkovní prostor pro hru by m l být nep ehledný terén (louka s k ovinami, zarostlý les, okraj m sta 
nebo vesnice se stavbami). Ohrani ení prostoru musí být jednozna né (výhodou je, pokud hrá i již terén dop edu 
znají, nap . z jiné aktivity). Upozornit na p ípadná nebezpe ná místa v hracím území.

Pozor na:

Moje poznámky:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – velké karty 
s velkými obrázky a texty. Zabezpe it území, upozornit na p ípadné 

nerovnosti, u kterých pro jistotu hlídá vedoucí. T žší stupe  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby ú astník mohl p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího. Zjednodušené 
instrukce hry v textové podob . Ov it si, že ú astník rozumí zadanému úkolu.

Pohybov  postižení – mohou ve h e být v roli poradc  nebo správc  skládek a za umíst ní odpadu chtít po hrá i 
n jaký lehký úkol.

Mentáln  postižení – srozumitelné vysv tlení v jednoduchých krátkých v tách. Pomoc s p i azením, kam který 
odpad pat í (pomocný tahák) bu  n kde na centrálním míst , nebo mít šablony odpad  na jednotlivých skládkách 
– p i azování.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy a komunikaci. 

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i práci.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení.

Výjime n  nadaní a geniální – zjistit, co se d je s recyklovaným odpadem, jak se využívá, uvést výrobky z recyklovaného 
odpadu. Poté ostatním p edstavit (t eba formou prezentace). Mohou také zjistit statistické údaje o produkci odpad  
v naší republice, v Evrop  i ve sv t . Nechat je zorganizovat návšt vu t ídicí linky.

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

Osobní úkol pro jednotlivce:

Každý si bude doma po dobu jednoho týdne zapisovat kolik odpadu a jaký druh rodina vyt ídí. Výsledky si pak 
jednotlivci navzájem porovnají a prodiskutují, jak by mohli ovlivnit t íd ní odpad  ve své rodin .

Celou aktivitu je pot eba doplnit re  exí nejen o pot ebnosti likvidace skládek a následné recyklaci, ale i jak se co 
recykluje, které suroviny se dají zp tn  využít a jak. 

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


