
Téma týdne: Třídění odpadu 

Naučit a seznámit děti s životním prostředím, a to zejména tříděním odpadu. 

Udržování čistoty v přírodě a jejím okolí. Tím, že děti vedeme a učíme třídit odpad, uděláme to 

nejlepší pro jejich budoucnost a pro celou naši planetu.  Pokud odpad správně třídíme, 

umožňujeme tím jejich další využití a recyklaci.  Ve všech městech a už i na vesnici můžeme vidět 

barevné kontejnery na třídění odpadu - papír, plasty, sklo, kartony a elektromateriál: 
 

MODRÝ – papír - časopisy, noviny, knihy, sešity, krabice, papírové obaly 

ŽLUTÝ - plasty – sáčky, plastové tašky, PET lahve, obaly od pracích prostředků, čistících  

                   a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů 

ZELENO-BÍLÁ – sklo - barevné a čiré, lahve od kečupů, sklenice od zavařenin, lahve od mléka,  

                            vína 

ORANŽOVÁ - nápojové kartony – krabice od džusů, vína, mléka, mléčných výrobků 

                        Kartony je nutné zmáčknout a vypláchnout. 

ČERVENÁ - drobný elektromateriál – kabely, tužkové baterie 

 

Motivační pohádka: Pětihlavý drak. 

 

Žil, byl jednou jeden drak a ten měl pět hlav. Každá hlava jedla něco jiného. Drak žil hluboko 

v lesích ve velké jeskyni. Ven za potravou chodíval až pozdě odpoledne. Byl totiž ostýchavý a také 

nechtěl vylekat děti, které chodily do lesa na procházku sbírat houby a borůvky. 

Děti se ale v lese nechovaly pěkně. Na procházky do lesa si do batůžků brávaly pitíčka, bonbóny 

a svačiny zabalené do ubrousků a sáčků. Když však děti dobroty snědly a vypily, odhazovaly 

použité obaly kolem sebe. Na lesních cestičkách, na borůvčí a na pasekách po nich zůstalo 

spousta obalů. 

Proto se našemu drakovi v tomto lese tak moc líbilo. Měl krásnou jeskyni, stačilo vyjít kousek do 

lesa a pro každou hlavu zde bylo přichystáno spoustu dobrot. Jedna hlava si pochutnávala na 

papírech, druhá na plastech, třetí na skle.  

Dokud se děti nenaučí dávat odpad tam, kam patří, bude se drakovi v lese krásně a spokojeně žít. 

 

PLASTY: 

Láhve a víčko do žlutého koše patří, 

jsou to recyklovatelní bratři. 

Říká se jim PET, přežily už spoustu let. 

Rádi plasty vytřídíme, 

nové věci z nich vyrobíme. 

 

SKLO: 

Sklo je křehké, rozbitné, 

třídit jej je nezbytné. 

Zelená, bílá popelnice  

je kontejnerů společnice. 

Láhve, sklenky dohromady 

dobrými jsou kamarády. 

 

 

  

 


