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T ÍDÍME ODPAD

A  se snažíš sebevíc, vždy n co z stane! Ano, je to tak. Každý lov k za sv j život vytvo í obrovské 
množství odpadu. Ne každý ale musí skon it nevyužitý, recyklace je ešení.

Motivace:

Pracovní list pro všechny d ti, krabice „s odpadem“. 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).

Tento metodický list má k dispozici pracovní list P3A.

Pot eby:

S nejmenšími d tmi m žeme za ít t eba takto. Vedoucí usadí d ti do kruhu – sám je jeho sou ástí. Do 
st edu kruhu umístí zatím uzav enou krabici s odpadem (PET lahev, staré noviny, vybitá baterie…) Zahájí rozhovorem 
s d tmi. „Co to je odpad? Kam doma vyhazujete staré noviny, plastové lahve? Pro  to d láte? Na co jsou barevné 
popelnice – kontejnery?“…apod. Potom krabici otev e a požádá d ti, aby vybraly v ci, které nepat í do „oby ejné“ 
popelnice (v krabici nemusí z stat v bec nic). Vybídne d ti, aby si každé vzalo jeden p edm t z krabice. „Všechny 
odpadky n kam pat í. Zkuste si najít kamaráda, který ponese sv j odpad do stejného kontejneru jako vy.“ Až se 
d ti p eskupí, požádá je, aby ekly ostatním, k jakému barevnému kontejneru se svým odpadem sp chaly. Všechny 
p edm ty pak d ti vrátí do krabice – pokud t ídíte v klubovn  odpad, m žete je uložit p ímo do nádob k tomu 
ur ených. Nakonec rozdá d tem pracovní listy a vyzve je k jejich vypln ní. Po ukon ení této aktivity je dobré si 
p ipomenout, pro  jsme n které p edm ty do kontejner  nevyhodili.

U d tí starších by sou ástí povídání m lo být také zjišt ní toho, zda d ti znají zna ky, které se na obalech používají. 

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 dopomocí 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. Nezapomene 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“. 

Máte-li v blízkosti klubovny kontejnery na t íd ný odpad, m žete k nim spole n  zajít a vyt íd ný odpad vyhodit 
spole n  tam, kam skute n  pat í. 

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

Provedení:

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

3.–5. ro ník/9–11 let

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , sociální a personální.

Využívá získaných zkušeností a znalostí, v dom  t ídí odpad. Ví, kde jsou kontejnery na t íd ný 
odpad.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:
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ešení pro vedoucí k metodickému listu P3A:

1. Dovedeš správn  uklidit do kontejner  v ci, které už dosloužily? 

P ipoj je arou. (V ci, které nikam nepat í, nep ipojuj.)

Sklenice od okurek

Papírový pytlík

Mastný papír

Zelená váza ze skla

Vybitá baterie

PET lahev

Starý fotoaparát

Popsaný sešit

Slupky od brambor

Mastný papír pat í do sm sného odpadu – popelnice erné barvy, baterie i starý fotoaparát do erveného kontejneru, 
slupky do hn dého.

2. Víš, jakou barvu mají tyto kontejnery na t íd ný odpad?

Správn  je vybarvi. 

U bílého skla m že dojít k nejasnostem. Doposud není barva sjednocena, n kde jsou kontejnery bílé, ale n kde jsou 
zelené – ozna ené nápisy bílé sklo a barevné sklo. 

(M žete zmínit i ervenou barvu – nebezpe ný odpad, baterie, léky… nebo hn dou – organický odpad… v t chto 
barvách jsou v tšinou t ídicí popelnice.)

3.) Jsou ve tvém okolí takové nádoby? Kde? 

BÍLÉ SKLO

PLASTY PAPÍR

BAREVNÉ SKLO

Moje poznámky:

U d tí s dyslexií a dysgra  í m že nastat problém p i ešení pracovního 
listu. Je t eba jim dát v tší asovou dotaci na zpracování, nebo  tená ská 

dovednost je narušena vývojovou vadou. U innostního zam stnání se zapojí do aktivity, ale je t eba respektovat 
obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

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


