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10. Třídění odpadu

Když se odpad roztřídí, dá se zrecyklovat, to znamená znovu použít. Ze starého výrobku se stane nový.
Odpad přestane být odpadem, neškodí, nepřekáží, ani nekazí přírodu. Třídění má smysl.

HNĚDÝ - BIOODPAD
Posekaná tráva, slupky brambor
a mrkve, uschlé květiny,
drobné větvičky

Co sem nepatří?
Zemina, kosti, maso,
kůže, tekuté zbytky jídel,
oleje, tuky, mléčné
výrobky

ŽLUTÝ – PLAST
fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly
pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů,
balící fólie, obaly
CD/DVD a další

Co sem nepatří?
mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících
přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek,
podlahové krytiny,
novodurové trubky

ZELENÝ – BAREVNÉ SKLO
Zelené a hnědé lahve od nápojů
a potravin, tabulkové sklo

Co sem nepatří?
keramika a porcelán, autosklo,
zrcadla, drátované sklo,
zlacená a pokovená skla.
Vratné zálohované sklo vracejte
zpět do obchodu!

Co se děje s odevzdaným tříděným odpadem?
Plasty se roztaví a stanou se z nich nové výrobky, například nové hračky.
Sklo se také roztaví a přetvoří na nové láhve a skleničky
Papír se semele na jemnou kaši, vylisuje, usuší a vznikne papír nový
Nové výrobky se vrací znovu do obchodů
6. Takto se koloběh materiálů vyrobit – použít – roztřídit – zrecyklovat neustále opakuje.
Materiál se dá použít mnohokrát.

MODRÝ – PAPÍR
časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly,
letáky. Obálky s fóliovými
okénky sem můžete také
vhazovat, Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí
poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku!

Víte, že?
Existuje i třídění textilu?
Čisté a nepotřebné oblečení
a obuv můžete odevzdat do
kontejneru s nápisem TEXTIL

ČERVENÝ - ELEKTRO
Drobné elektrospotřebiče.
BÍLÝ – ČIRÉ SKLO
sklo čiré, tedy sklenice
od kečupů, marmelád či
zavařenin a rozbité skleničky

Co sem nepatří?
celé svazky knih (vhazovat
pouze bez vazby, ve větším
počtu patří na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír, dětské pleny

Úkol pro děti
Nakreslete doma návod na správné
třídění odpadu pro celou rodinu
a nalepte jej na viditelné místo

Tajenka
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Co je to recyklace?
B jízda na kole pozadu
C) opakované užití věci
D) koloběh vody

Naučnou stezku vybudovala obec Čečelice v roce 2019
Z archivních materiálů Doc. PhDr. Jaroslava Jaroše, CSc. Vytvořil Libor Kurzweil, kresby postaviček Markéta Masejtková
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