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1. ÚVOD
Milí pedagógovia,
Občianske združenie Zámok Hlohovec vzniklo na sklonku roku 2013 ako nezisková
a apolitická organizácia s cie om zachráni Ľ obnovi a revitalizova Hlohovecký zámok – nielen
dominantu Mesta Hlohovec a regiónuĽ ale aj národnú kultúrnu pamiatku. Na pôde nášho
združenia sa zjednotili nadšenciĽ ktorí sa prostredníctvom vlastnej práce a schopností rozhodli
odvráti tragický osud zámku a uchova ho v dobrom stave pre súčasné a budúce generácie.
Projekt „Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku“ je taktiež výsledkom práce nadšencov
a dobrovo níkov. VerímeĽ že obsah projektu bude pre Vás inšpiráciou pri napĺňaní cie ov
environmentálnej výchovy na škole.
Environmentálnu výchovu a vzdelávanie charakterizujeme ako proces celoživotného
vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu
celospoločenského konaniaĽ ktorý je zameraný na každú sociálnu a vekovú skupinu. Hederer
(1994) hovoríĽ že len spojenie citu a poznatkov nám pomôže vyrovna sa s požiadavkami na
zlepšenie prostredia v ktorom žijeme.
Pri väčšine činností produkujeme odpadyĽ s ktorými je potrebné alej správne naklada .
Bez správneho nakladania s odpadmi by sme o chví u nežili v školáchĽ domoch, ale skôr na
skládkach. O tomĽ či dáme nový život odpaduĽ ktorý vyhadzujemeĽ rozhodujeme práve my.
Téma odpadov je ve mi široká a komplexná problematika. Aby deti vedeliĽ prečo je
dôležité sa ňou zaobera a čo sa stane s odpadomĽ ktorý usilovne triediaĽ je potrebné túto
problematiku zaradova systematicky do výchovno-vzdelávacej činnosti primerane veku.
Cie om tohto projektu je vytvori vzdelávací systém pre deti a mládež (a aj ich rodičov)Ľ
ktorý by využíval prvky tradičného vzdelávania (knihyĽ stolové hryĽ tvorivé dielneĽ praktické
vyučovanie) s modernými audiovizuálnymi prvkami (rozšírená realita - augmented reality).
Našou úlohou je nauči deti, ale aj dospelých, ako správne triedi a rozlišova odpad.
PredpokladámeĽ že pokia si die a v predškolskom veku vybuduje pozitívny vz ah k prírode a
ku svojmu okoliuĽ so všetkou pravdepodobnos ou si tieto hodnoty ponesie aj do budúceho
života.
Učme to teda svoje deti už odmaličkaĽ bu me im príkladom. V školách ale i doma si
vytvorme priestor, kde budeme plast, papier, sklo a iný odpad skladova . Deti by mali vedie Ľ
kde sa tieto nádoby nachádzajú, akú majú farbu a pri každom rozbalení jedla by tam mali tento
odpad odhodi . Ak sú ešte ve mi maléĽ vždy ich kontrolujeme a vysvet ujme imĽ prečo práve
dáva f ašu od nápoja do tej nádoby. Zároveň ich učíme nielen farby, ale aj zodpovednosti za
svoje činyĽ čo im bude pre život, ale aj pre našu planétu ve mi prospešné.
Environmentálna etika sa stáva súčas ou kultúry spoločnosti a takého spôsobu životaĽ
v ktorom udské š astie nie je postavené na stúpajúcej úrovni hmotnej spotrebyĽ ale na
striedmosti, rovnováhe s prírodou a na dôstojnom živote. DúfameĽ že tieto životné princípy sa
nám spoločne podarí žiakom cez pripravené aktivityĽ hry a učebné materiály sprostredkova .
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2. ZÁKLADNÉ POJMY A INFORMÁCIE

2.1. Čo je odpad
Odpad je vecĽ ktorú jej majite už nechce alej využíva a chce sa jej zbavi . Pod a inej
definície je odpad látka alebo predmetĽ ktorý bol alebo má by odstránený pre jeho nepotrebnos Ľ
alebo musí by odstránený pod a ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov.
Pôvodca odpadu je každýĽ koho činnos ou odpad vznikáĽ teda každý občan. Priemerná
ročná produkcia odpadu v prepočte na jedného obyvate a je ve mi variabilná. Závisí hlavne od
bydliska a vzdelanostnej úrovne obyvate ov. Najviac odpadu vyprodukujú udia v mestách na
Slovensku je to 250 až 300 kg a v Spojených štátoch amerických je to vyše 700 kg odpadu na
obyvate a.
Komunálny odpad je odpad vznikajúci na území obcí z prevádzky domácností a z
technickej a občianskej vybavenostiĽ živnostíĽ dopravyĽ rekreácie a športuĽ ktorý sa svojím
zložením podobá odpadu z domácnosti (uličné smetiĽ odpad z kancelárií a malých prevádzok).
Vo vidieckych obciach (občania žijú prevažnou väčšinou v rodinných domoch so záhradami)
takmer polovicu komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložite ný odpadĽ nasleduje papierĽ
plastyĽ skloĽ kovy a iné odpady (textilĽ kožaĽ elektronikaĽ at .). Vo všeobecnosti tvoria
komunálny odpad obaly, biologicky rozložite ný odpad a nepotrebnéĽ alebo pokazené veci.
Triedenie odpadov je oddelenie druhotných surovín od komunálneho odpaduĽ za účelom
ich alšieho spracovania – recyklácie. Minimálne 80% komunálnych odpadov je možné
recyklova .
Zmesový komunálny odpad je toĽ čo zostane po vytriedení druhotných surovín a
nakoniec skončí na skládke.
Odpadový cyklus popisuje odpad od jeho vzniku až po jeho zánikĽ ktorý znamená jeho
opätovné využitieĽ rozloženieĽ alebo spálenie. Uložením na skládku zostáva odpad stále
odpadom. Odpad vzniká obvykle u výrobcu tovarov. Továreň vyrobí výrobokĽ po nohospodár
dopestuje potravinu a svoje výrobky zabalia do obalu. Už pri samotnej výrobe vznikajú odpady.
Výrobok sa cez rôzne distribučné siete dostane na pulty predajníĽ kde si ho kúpi konečný
spotrebite . Ak chce výrobok použi , musí ho odbali a vzniká alší odpad – použitý obalĽ ktorý
sa nedá opätovne použi ako napr. vratné obaly. Obaly sú obvykle recyklovate néĽ takže
spotrebite zahodí použitý obal do smetnej nádoby na triedený zber. Neskôr sa podobným
spôsobom zbaví aj samotného výrobku. SpoločnostiĽ ktoré sa zaoberajú zberom a úpravou
recyklovate ných odpadov obsah smetnej nádoby odvezú na alšie triedenie a úpravu (napr.
lisovanie) a z vytriedeného odpadu sa stáva druhotná surovina. Tá sa odvezie výrobcom, ktorí ju
použijú na výrobu nových obalovĽ alebo iných výrobkov. Tým sa odpadový cyklus začína znovu.
Uzavretý odpadový cyklus je ideálny stav, v ktorom sa zrecykluje 100%
vyprodukovaných odpadov a nevzniká žiadny zmesový komunálny odpad.
Recykláciu možno v najširšom zmysle slova definova ako opätovné použitie
akéhoko vek materiálu. Je to proces, v rámci ktorého vyrobíme zo starého použitého materiálu
nový. Recykláciou sa snažíme napodobni prírodný kolobeh látok, z ktorého nevznikajú odpady.
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2.2. Ako zníži množstvo odpadov
OdpadyĽ ktoré vytvára každý z nás, boli spočiatku nepatrným výsledkom udskej činnosti
a nik im nevenoval výraznú pozornos . Ale ako rástla naša často neopodstatnená spotreba, rástli
aj haldy odpadov. Ak budeme na alej vytvára odpadky takýmto tempom, o nieko ko desa ročí
udská civilizácia premení povrch planéty Zem na jednu ve kú skládkuĽ ktorú zanecháme naším
de om ako pamätník na našu hlúpos a márnivos .
Zabráni tomu môžeme ve mi jednoduchoĽ stačí aby sme zmenili svoj prístup k dvom
zásadným oblastiamĽ ktoré najviac ovplyvňujú tvorbu a likvidáciu odpadov.
Zabráňte vzniku odpadov – Nakupujte len tovarĽ ktorý skutočne potrebujete.
Uprednostnite kvalitné výrobky s dlhšou životnos ou a tieĽ ktoré sú zabalené vo vratnýchĽ alebo
recyklovate ných obaloch. Uprednostňujte tovarĽ ktorý má minimálne množstvo obalov a jeho
výrobca deklaruje pozitívny prístup k životnému prostrediu.
Trieďte a zhodnocujte odpady – snažte sa vytriedi čo najviac odpadovĽ ktoré
vyprodukujete. Ak je to možnéĽ zabezpečte si kompostér a kompostujte biologicky rozložite ný
odpad z kuchyne aj zo záhrady. Použité nevratné obaly roztrie te na papierĽ skloĽ plastyĽ kovyĽ
viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky) a vho te do príslušnej zbernej nádobyĽ resp.
odovzdajte na zbernom mieste pod a inštrukcií obecného úradu. Do kontajnerov určených pre
konkrétnu druhotnú surovinu nevhadzujte iný odpad a vhadzujte iba neznečistené obaly. Pokúste
sa minimalizova objem odpadu. Najčastejšie sa na triedený zber odpadov používajú farebné
kontajnery umiestnené v zberných hniezdach, alebo v domácnostiach. Menej efektívny je systém
používajúci vrecový zber. Na zber a zhromaž ovanie odpadov slúži zberný dvor, ktorý majú
obvykle iba väčšie obce.
V rámci tejto metodiky sa zameriame predovšetkým na nasledujúce druhy odpadov:
plasty, papier, sklo, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály a biologicky
rozložite ný odpad.
Existujú tri hlavné dôvody, prečo by sme mali triedi odpady: Legislatíva – zákon o
odpadoch ukladá okrem iného obciam povinnos triedi papierĽ plastyĽ skloĽ kovové obalyĽ
biologicky rozložite ný odpad. Financie – menej odpadu na skládkach = menšie nákladyĽ viac
vytriedeného odpadu = vyšší príjem za odpredaj jednotlivých druhotných surovín; recyklácia =
úspora energií. Ekológia – menej skládokĽ menej toxických látok v pôde a ovzduší = krajšie
životné prostredie a šetrenie zdrojov.
Vzdelávajte seba aj svoje deti. Väčšina z nás sa počas svojich školských liet nestretla s
ekologickou výchovou zameranou na minimalizáciu odpadov a ich triedenie a je pre nás často
ažké nauči sa „nové kúsky“. Preto Vás chceme poprosi aby ste takýto druh vzdelania
umožnili Vašim de om a podporili nás v úsilí nauči deti triedi odpad a predovšetkým ako
tvorbu odpadu minimalizova .
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3. PLASTY
ZÁKLADNÝ POPIS
Plast, plastická hmota alebo umelá hmota je syntetický
alebo semisyntetický polymérny organický materiál. Hlavnou
spoločnou vlastnos ou plastov je trvalá alebo dočasná
formovate nos alebo tvarovate nos (plasticita).
Boli objavené v 1. polovici 19. storočia. Ich búrlivý
vývoj začal od konca 19. storočia. Spôsobil prevrat v použití
materiálov na celom sveteĽ väčšina z nich bola využívaná pre
armádu. Výrobky z plastov sa v prírode môžu rozklada 100
až 500 rokov. Pri spa ovaní sa často uvo ňujú ažké kovyĽ
ktoré unikajú do prostredia, ale ostávajú aj v popole.

ČO PATRÍ
DO KONTAJNEROV

Z vytriedených PET fliaš sa vyrábajú bu nové f aše
a rôzne iné obaly, alebo vlákna, ktoré sú alej použité na
výrobu kobercov a v textilnom priemysle.
Z fólií (vrecká a tašky) sa znovu vyrábajú fólieĽ
z ktorých sú vyrábané aj vrecia na odpady.
Penový polystyrén sa používa v stavebných výrobkoch
ako izolačná vrstva.
Z recyklovaných plastov sa dajú vyrába napríklad
odpadkové košeĽ paletyĽ lavičkyĽ dlažbyĽ záhradný nábytokĽ
protihlukové steny.
Je možné spracováva aj zmiešané a znečistené
plastové obaly - nahrádzajú ažké vykurovacie oleje pri
výrobe cementu či železaĽ nebezpečné je všakĽ že sa pri tom
do ovzdušia dostáva ve a nečistôt a jedovatých látok.

UŽITOČNÉ RADY
- výrobky z PVC (linoleum, novodurové rúrky) do
triedeného zberu nepatria, komplikujú totiž recykláciu
plastov pretože obsahujú chlór;
- polystyrén vo väčšom množstve zaneste na zberný dvor;
- plasty zásadne nespa ujteĽ spa ovaním PVC vznikajú
okrem iných aj karcinogénne produkty spa ovania –
dioxínyĽ považované za najjedovatejšie chemikálieĽ ktoré
kedy človek vyprodukoval;
- ak je to možnéĽ uprednostňujte výrobky
z biodegradovate ných plastov (jednorazový riadĽ vrecia na
bio odpadĽ tašky a pod.);
- použitie plastov v potravinárstve je predmetom mnohých
diskusií a výskumov zameraných na ich nezávadnos
predovšetkým pri dlhodobom používaníĽ z poh adu kvality
prechovávaných potravín je istejšie ich uloženie v obaloch
zo skla, alebo keramiky.

- čisté a zošliapnuté (s etiketou
-

-

aj uzáverom) PET f aše;
obaly z kozmetických
produktov (šampónyĽ tekuté
mydlá pracie prostriedky,...);
nádoby čistiacich
prostriedkov;
obaly z potravín (kelímky od
jogurtov, smotany a pod.);
fólie (vreckáĽ tašky).

ČO NEPATRÍ
DO KONTAJNEROV
- znečistené plastové obaly;
- novodurové rúrky a iné
materiály z PVC;
- molitan;
- podlahové krytiny;
- obaly od nebezpečných
látok, ako napr. motorových
olejov, chemikálie, farby;
- plastové obaly v kombinácii
so sklom, papierom,
kovmi, textíliou.
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4. PAPIER
ZÁKLADNÝ POPIS
Papier je tenký materiál vyrábaný zhutnením obvykle
prírodných celulózových vlákien. Najobvyklejší materiál je
drevovina z vláknitého dreva (väčšinou ihličnatá drevina)Ľ ale
môžu by použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako
bavlna, plátno a konope.
Svoje korene má v starovekom Egypte, kde bol prvý
papyrus vyrobený už v 4. tisícročí pred naším letopočtom.
Najstaršie známe archeologické fragmenty predchodcu
moderného papiera sú datované do 2. stor. pred Kr. v Číne.
Získavanie papiera z dreva je náročný proces, pri
ktorom sa využívajú rôzne mechanické a chemické postupy.
V prírode sa rozkladá pomerne rýchlo, obvykle
nieko ko mesiacovĽ ale pri jeho rozklade vzniká metánĽ ktorý
prispieva ku klimatickým zmenám.
Moderné spracovate ské postupy umožňujú vyrába z
rôznych druhov starého papiera ve mi kvalitné výrobky.
Niektoré výrobky sú vyrobené zo 100% recyklovaného
papiera, napríklad toaletný papier.
Vytriedený papier je v papierňach využitý ako náhrada
suroviny z dreva. Jedna tona vytriedeného papiera takto ušetrí
až 13 stromov.
Recykláciou papiera ušetríme 25 – 75% elektrickej
energie a vyše 50% vody v porovnaní s prvovýrobou.
Recykláciou sa skracujú celulózové vláknaĽ preto je možné
papier recyklova maximálne 8-krát.

UŽITOČNÉ RADY
- pri triedení kartónové škatule rozložte;
- obaly a väzby z kníh odstráňte;
- pri rozhodovaníĽ či papier patríĽ alebo nepatrí na
recykláciuĽ Vám môžu pomôc aj označenia na výrobkoch;
- ak na výrobku bude niektorá z hore uvedených značiekĽ
pokojne ho môžete vhodi do zbernej nádoby na papier.

ČO PATRÍ
DO KONTAJNEROV

- neznečistené papierové obaly
aj obaly z lepenky;
- kancelársky papier;
- škatule;
- kartóny;
- noviny a časopisy;
- letáky;
- zošity;
- knihy bez tvrdej väzby;
- poh adniceĽ listy.

ČO NEPATRÍ
DO KONTAJNEROV
- mokrý, mastný, alebo inak
znečistený papier;
- asfaltový a dechtový papier;
- preklepový papier;
- celofán;
- použité hygienické potreby;
- vrstvené obaly;
- voskovaný papier;
- papier s hliníkovou fóliou;
- obaly na mrazené potraviny;
- tapety;
- kopírovací papier.

7

5. SKLO
ZÁKLADNÝ POPIS
Sklo je homogénna amorfnáĽ izotropnáĽ prieh adnáĽ
pevná a krehká látka v metastabilnom stave, vznikajúca
ochladzovaním taveniny. Obsahuje najčastejšie kremičitý
piesok, sódu, oxidy alkalických kovov, vápenec. Je to
biologicky neaktívny materiál.
Sklo sa nachádza aj v prírode a je tvorené z
vulkanickej taveniny - nazýva sa obsidián. V prírode sa v
čistej forme nevyskytujeĽ vyrába sa však z prírodných surovín
ako kremičitý piesokĽ uhličitan sodnýĽ oxidy alkalických
kovov, vápenec.
Sklo bolo objavené okolo roku 3000 pred Kr. v
Egypte. Spočiatku technológia neumožňovala výrobu čistého
skla a používalo sa hlavne na výrobu malých nádob a ozdôb.
V prírode sa sklo rozkladá tisíce rokov. Je to jedna z
najlepšie recyklovate ných surovínĽ ktorú je možné stále
recyklova . Triedením skla ušetríte mnoho surovínĽ
predovšetkým sklárskych pieskovĽ ktorých ažba výrazne
narušuje vzh ad krajiny. Vytriedené sklo sa najprv roztriedi
na číre a farebnéĽ potom sa rozdrví a pridá do zmesi na výrobu
nového sklaĽ v ktorej môže tvori až 90% celkového objemu.
Sklo je ideálny materiál na vratné obalyĽ f aše je
možné opätovne použi aj 50 krát. Ak sa vráti do sklárne 1
milión sklenených fliaš a pohárovĽ ušetrí sa pri výrobe nových
výrobkov až 300 ton sklárskeho pieskuĽ 1000 ton sódyĽ 60 ton
vykurovacieho oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu a mnoho
elektrickej energie.
Vratné sklenené obaly spotrebujú menej prírodných
zdrojovĽ produkujú menej emisií do ovzdušia a sú menej
náročné na energiu ako PET obaly.

UŽITOČNÉ RADY
- neodkladajte sklené f aše ved a kontajnerovĽ hrozí
nebezpečenstvo poranenia;
- sklo nevhadzujte do kontajnera príliš prudkoĽ pretože
menej črepov znamená jednoduchšie spracovanie;
- aj trocha zafarbené sklo patrí do farebného skla;
- sklené obaly s obsahom liekov odovzdajte v lekárni.

ČO PATRÍ
DO KONTAJNEROV

- neznečistené biele i farebné
sklenené f aše a črepy;
- nádoby, obaly a predmety zo
skla (poháre, sklo z
okuliarov);
- f aštičky od kozmetiky
a liekov zbavené plastových
častí;
- okenné (tabu ové) sklo.
ČO NEPATRÍ
DO KONTAJNEROV
-

znečistené obaly;
vrchnáky;
korky;
gumy;
porcelán;
keramika;
zrkadlá;
drôtované sklo;
f aše z umelej hmoty;
časti uzáverov fliaš;
žiarovky;
žiarivky;
automobilové sklá;
monitory.
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6. KOVOVÉ OBALY
ZÁKLADNÝ POPIS
Dobou železnou sa nazýva štádium vo vývoji udstvaĽ
ke človek používal prevažne železo na výrobu nástrojov
a zbraní. Vo viacerých spoločenstvách je táto doba spojená
s významnými zmenami v po nohospodárstveĽ náboženstve
a umení. Počiatky doby železnej sú obvykle zara ované do
12. storočia pre naším letopočtom v starovekom Grécku.
Kovové obaly sa používajú predovšetkým v
potravinárskom priemysle. Sú to obaly na nápoje, fólie na
varenieĽ viečka na mliečne výrobkyĽ hliníkové misky na
potraviny, konzervy a pod.
Vo všeobecnosti ich rozde ujeme na obaly z ocele
(železa) - konzervy, plechovky, závery a obaly z hliníka a
jeho zliatin – nápojové plechovky, fólie pre žuvačkyĽ kávyĽ
keksyĽ čokoládové tyčinky a pod.
Plechovky sa v prírode rozkladajú približne 20 až 100
rokov. Počas doby rozkladuĽ môže dôjs k poraneniam
zvieratĽ alebo udí. MateriálĽ z ktorého je obal vyrobenýĽ
môže pri kontakte spôsobi rezné ranyĽ dôsledkom čoho môžu
by nepríjemné bolesti a infekcie.
Recykláciou kovov sa značne šetria primárne suroviny
(rudy), náklady na dopravu surovín, voda a najmä energia.
Pod a niektorých zdrojov sa recykláciou hliníka ušetrí až 95%
energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu.
V prípade hliníka sa recykláciou zachránia tisíce hektárov
daž ových pralesov v Južnej AmerikeĽ pretože na týchto
územiach sa bauxit aží väčšinou povrchovo. Hlinikárne sú
tiež ve kými znečis ovate mi životného prostredia prachom a
spotrebite mi rudy.

UŽITOČNÉ RADY
- uistite saĽ či ide o kovový materiál alebo nie;

ČO PATRÍ
DO KONTAJNEROV

- neznečistené hliníkové
a oce ové kovové obaly;
- plechovky od nápojov;
- prázdne a vymyté konzervy;
- kovové vrchnáky z fliaš;
- kovové tuby od pást;
- malé kovové súčiastky;
- drôty a káble (bez bužírky);
- starý riad;
- obaly zo sprejov;
- farebné kovy;
- hliníkové viečka a obaly.

ČO NEPATRÍ
DO KONTAJNEROV
- znečistené obaly;
- obaly z nebezpečných látok
(farby, lepidlá, riedidlá);

- ak bude na obale jedna z hore uvedených značiekĽ môžete
ho vhodi do nádoby na triedený zber kovových obalov;

- kovové obaly kombinované s

- pred odhodením sa pokúste zmenši objem kovového obalu
najlepšie zošliapnutím.

- nádoby od farieb;

iným obalom;
- kovový šrot;
- elektronický odpad.
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7. VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ OBALY
ZÁKLADNÝ POPIS
Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov
majú viac názvov. Najbežnejšie používané sú tetrapaky.
Používajú sa aj označenia kompozitnéĽ alebo len
kombinované obaly.
Sú vyrábané kombináciou viacerých vrstiev rôznych
materiálov zvyčajne lisovaním za tepla. Najčastejšie je to
papier (70%), plastová a hliníková fólia.
Viacvrstvové kombinované obaly sú pomerne
problematickým druhom odpadu najmä vzh adom na svoj
objem a svoje zloženie. Kombinované materiály z kartónu a
plastu sú v potravinárskom priemysle nesporne jednou z
najväčších skupín obalov a postupne sa čoraz viac presadzujú
aj v iných odvetviach hospodárstva.
Z pevnostných dôvodov je pri týchto obaloch použitý
ve mi kvalitný papier s dlhými vláknamiĽ ktorého recyklácia
sa rozhodne vyplatí. Moderné technológie dokážu tento papier
oddeli od ostatných materiálov a následne ho spracova do
nového obalu.
Proces recyklácie nápojových kartónov je známy ako
rozvlákňovanie. To znamenáĽ že vlákna sa máčajú vo vodeĽ
nabobtnajú a pomocou špeciálneho sita sa oddelia od hliníka a
plastu.
alším spôsobom využitia použitých kombinovaných
obalov je ich rozdrvenie, resp. roztrhanie na malé kusy, ktoré
sa lisujú do stavebných dosiek (protihluková izolácia).

UŽITOČNÉ RADY
- plastové uzávery nemusíte pri triedení odtrháva ;

ČO PATRÍ
DO KONTAJNEROV

- od zvyškov jedál očistené
viacvrstvové obaly (kartóny);
- od mlieka;
- od smotany a iných mliečnych
výrobkov;
- od ovocných štiav a džúsov;
- od vína;
- od avivážnych prostriedkov.

ČO NEPATRÍ
DO KONTAJNEROV

- znečistené obaly;
- obaly od kávy;
- pudingov;

- pred vhodením do kontajneru na triedený zber obal
rozložteĽ stlačteĽ alebo zošliapnite;

- práškov do pečiva;

- kartóny od tekutých potravín (nápoje, mliečne výrobky)
pred odhodením úplne vyprázdnite a vypláchnite vodou.

- nanukov;

- korenín;
- žuvačiek a podobne.
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8. BIOLOGICKY ROZLOŽITE NÝ ODPAD
ZÁKLADNÝ POPIS
Viac ako 40% komunálnych odpadov tvoria
bioodpady. Z bioodpadu je možné vyrobi kvalitný kompostĽ
či už v priemyselnej kompostárniĽ alebo v malom množstve
domácim kompostovaním.
Kompostovanie je proces, pri ktorom dochádza k
rozkladu bioodpadu pomocou baktérií, plesní a kvasiniek.
Ideálnym spôsobom ako využi bioodpad je založi si
vlastný kompost v záhrade, alebo vo dvore bytového domu.
Bioodpady zhromaž ujte v samostatnej nádobeĽ alebo ich
priamo ukladajte na kompost. Nezabudnite nádobu pravidelne
vyprázdňova a čisti .
Najjednoduchší kompostér je jama vykopaná v rohu
záhrady. Dobrá vo ba je aj kompostér z drevených lát.
Kompostér postavte na tienistom a záveternom mieste
(zabránite tak nadmernému vysúšaniu kompostu) takĽ aby bol
zabezpečený jeho kontakt so zeminou (umožníte prístup
pôdnych organizmov – roztočeĽ dáž ovkyĽ...).
Kompostova môžete všetky netoxické a chemicky
neošetrené organické odpady vznikajúce v domácnosti a na
záhrade. Bioodpady je vhodné pred uložením do kompostéru
najprv upravi podrvením alebo posekaním. Na dno uložte
hrubší materiál (posekané konáre)Ľ čím zabezpečíte optimálnu
cirkuláciu vzduchu a odtok prebytočnej vody.
Zber bioodpadu do zberných nádob je prevažne
zameraný na odpad zo záhrad a rastlinných zvyškov
z kuchyne.

UŽITOČNÉ RADY
- Snažte sa premiešava bioodpady dusíkaté (kuchynský
odpadĽ trávaĽ trus)Ľ ktoré sú mäkké a š avnaté a bioodpady
uhlíkaté (konáre, slama, listy), ktoré sú tvrdé a suché.
Zabránite tak hnilobe a zápachu.
- Občas skontrolujte vlhkos kompostuĽ ktorý musí by
vlhkýĽ ale pri stlačení by z neho nemala kvapka voda.

ČO PATRÍ
DO KONTAJNEROV
- rastlinný odpad z kuchyne
a prípravy jedál;
- listy a vňa zo zeleniny;
- šupy z citrusových plodov
banánov a pod.;
- jaderníky a kôstky z ovocia;
- škrupiny z vajíčok a orechov;
- zvyšky pečiva a obilnín;
- kávová usadeninaĽ čajové
vrecká;
- odpady zo záhrady, tráva,
listy, burina;
- podrvené alebo posekané
konáre;
- hnoj z chovu domácich
zvierat;
- slepačí trus;
- hobliny, piliny, kôra;
- popol z dreva.
ČO NEPATRÍ
DO KONTAJNEROV
- zvyšky jedál živočíšnej
povahy (kosti, mäso);
- trus a podstielky mäsožravých
zvierat (psy, mačky);
- kmene stromov a hrubé
konáre;
- nebezpečný odpad;
- papier a kartón.
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9. ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
ZÁKLADNÝ POPIS
Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý zostane po
vytriedení všetkých odpadovĽ ktoré je možné recyklova .
Poplatky za skládkovanie tohto odpadu predstavujú
najväčšiu čas nákladov obce na zabezpečenie odpadového
hospodárstva.
Od týchto nákladov je najviac závislá výška poplatkov

ČO PATRÍ
DO KONTAJNEROV

pre občanov. Čim viac zmesového komunálneho odpadu
budeme produkova Ľ tým viac budeme plati .
Preto je potrebné v maximálnej možnej miere
obmedzi tvorbu tohto odpadu.
Odvoz odpadu na riadenú skládku alebo do spa ovne
si vyžaduje ve ké náklady na prepravu. Na prepravu sa
využívajú výlučne nákladné automobilyĽ ktoré pri svojej
prevádzke spa ujú prírodné zdroje (ropa)Ľ do ovzdušia
vypúš ajú výfukové plyny a spôsobujú nadmerný hluk. Každá
skládka odpadu má svoju určitú kapacituĽ ktorú ke vyčerpáĽ
je potrebné skládku uzavrie a zrekultivova . Následne je

-

znečistené obaly;
smeti;
studený popol;
vrecká z vysávača;
použité hygienické potreby
(vreckovkyĽ vložkyĽ plienky);
roztrhanéĽ ve mi znečistené
textílie a topánky;
hračky;
elektronické nosiče ako CDĽ
DVD, kazety, diskety;
výrobky z PVC.

potrebné h ada novú lokalitu na výstavbu novej skládkyĽ
ktorá zaberie určitú čas územia a rušivo zmení pôvodný ráz
krajiny. V priestoroch skládky (aj riadenej) sa uchytávajú

ČO NEPATRÍ
DO KONTAJNEROV

mnohé invázne druhy rastlín a živočíchovĽ ktoré potom môžu
ohrozova aj okolité spoločenstvá rastlín a živočíchov.

UŽITOČNÉ RADY
- aby ste sa vyhli nepríjemnému zápachu, vhadzujte odpad v
dobre uzatvorených vreckách a dávajte pozor, aby odpadky
nepadali mimo zbernej nádoby;
- neznáme látky (napríklad staré chemikálie bez obalu)
považujte za nebezpečný odpad;
- nikdy nevhadzujte do zberných nádob horúci popol, alebo
horúce predmety – poškodíte nádobu a môžete založi aj

-

nebezpečný odpad;
stavebný odpad;
tráva, lístie, konáre;
staré lieky;
batérie a akumulátory;
elektrospotrebiče;
žiarivky a výbojky;
papier a kartón;
recyklovate ný odpad ako
papier a lepenka, sklo, plasty,
obaly z viacvrstvových
kombinovaných materiálov
a z kovov.

požiar.
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10. PRAKTICKÁ ČAS PROJEKTU
10. PRAKTICKÁ ČAS PROJEKTU

Základný cie environmentálnej výchovy je rozvíja osobnos die a a tak aby na
elementárnej úrovni chápalo a hodnotilo vz ahy medzi človekom a životným prostredímĽ
chápalo potrebu jeho ochrany a zároveň získavalo pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného
prostredia. Pod a chovania detí je však zrejméĽ že sa tento cie prive mi nedarí plni . Deti v aka
príliš rýchlej elektronizácii vzdelávacích procesov takmer stratili kontakt s prírodou a v aka
civilizačným vplyvom strácajú postupne aj kontakt so svojimi rodičmi a okolím. Nezáujem o
vzdelávanieĽ lenivos a strata prirodzenej inteligencie je, žia , často tým jediným čo si deti zo
školy odnesú. Civilizácia ich vychováva ku konzumu a k pohodlnému životu bez prekážokĽ bez
poznania a bez cie ov.
Kniha, ktorá bola kedysi nosným prvkom vzdelávania, je na ve mi rýchlom ústupe a
nahrádza ju virtuálne vzdelávanieĽ ktoré je možno lacnejšie a rýchlejšieĽ ale chýba mu to, čo je
pre deti najdôležitejšie fyzický kontakt. Obmedzilo sa aj praktické vyučovanie čo má za
následokĽ že mnohé zo získaných vedomosti deti nedokážu prakticky využi .
Občianske Združenie Zámok Hlohovec v spolupráci s partnerskými obcami a školami a s
podporou Recyklačného fondu pripravilo projekt Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku,
ktorého cie om je vytvori komplexný vzdelávací systémĽ využívajúci prvky tradičného
vzdelávania (knihyĽ stolové hryĽ tvorivé dielneĽ praktické vyučovanie) v kombinácii s
modernými audiovizuálnymi prvkami (rozšírená realita - augmented reality). V rámci projektu
budú ma deti možnos prostredníctvom využitia moderných technológií pre e-vzdelávanie
sprostredkovane, ale i v prirodzených situáciách, spoznáva druhy odpadovĽ odpadový cyklusĽ
naučia sa triedi odpad a predchádza jeho vzniku. Budú sledova rozmanitos prírodyĽ
prostredníctvom rôznych činností poznáva a pomenováva prírodu okolo nás a na elementárnej
úrovni chápa Ľ že udská činnos môže životné prostredie chráni , ale i poškodzova . Celým
projektom nás budú sprevádza malí škriatkovia Smetíci, Recykloni a záporák Škodík.
Škriatkovia zoznámia deti s triedením odpaduĽ na aké druhy odpad triedi a kam ho uklada .
Súčas ou projektu je Ekoučebňa, ktorá bude k dispozícii pedagógom a de om s maximálnou
kapacitou 26 detí. Súčas ou štandardného vybavenia (laviceĽ stoličkyĽ podložky na sedenie,
nástenky a tabu a) je aj elektronika: interaktívna tabu aĽ notebookĽ stolový počítačĽ tlačiareňĽ
dataprojektor a 26 tabletov. Najdôležitejšie výstupy projektu sú samotné učebné pomôckyĽ ktoré
majú de om aj pedagógom u ahči vzdelávanie:
 3D vzdelávací portál,
 náučná stolná ekohraĽ
 ilustrovaná kniha s rozšírenou realitou,
 náučná elektronická ekohra,
 náučné video,
 vzdelávacie osnovy pre ZŠ,
 pracovné zošity pre ZŠĽ
ktorých popis uvádzame v nasledujúcich podkapitolách.
Pozývame Vás do zázračnej krajiny Recyklonie. Je to ideálna krajinaĽ v ktorej čisté
potoky tečú cez krásne lesy a lúkyĽ kde udia žijú v čistých dedinách plných zelene. Bez
odpadkovĽ bez čiernych skládok a bez špinavého svedomiaĽ že svojím de om zanechali zničené
životné prostredie.
13

10.1. Vzdelávací portál
Vzdelávací portál je srdcom celého projektu, pretože zjednocuje všetky jeho zložky do
uceleného systému. Moderná grafika (prispôsobená cie ovej skupine) je zladená s vizuálnym
štýlom knihyĽ aplikácieĽ videaĽ hry a alšími výukovými pomôckami. Všetky zložky sú vizuálne
prepojené. Dôležitá je ahká orientáciaĽ preh adné členenie a kvalitná obsahová štruktúra. Spolu
s využitím moderných technológií rozšírenej reality (3D modely, animácie, interaktivita) v
spolupráci s odborníkmi pre vzdelávanie, odborníkmi na informačné technológieĽ pedagógmiĽ
odborníkmi z oblasti triedenia odpadov, recyklácie a detskou cie ovou skupinou tak vzniklo
skutočné elektronické vzdelávacie centrum. Táto základňa bude ako silný nástroj slúži k
plneniu cie ov celého projektu s možnos ou overenia efektivity priamou spätnou väzbou od detíĽ
ktoré budú priamo zapojené do vývoja a alšieho rozvoja celého systému. Pomocou vlastnej
administrácieĽ možnos ou rýchlej spätnej väzbyĽ klientskej zónyĽ databázyĽ štatistických
výstupov a jednoduchej komunikácieĽ u ahčí aj vyhodnocovanie činností a cie ov projektu.
Súčas ou portálu je sú elektronické verzie výstupov projektuĽ ktoré si môže stiahnu
každý užívate .

10.2. Stolná hra
Náučná stolná hra pre deti aj dospelých. Umožní de om pochopi fungovanie odpadového
hospodárstva v obci, odpadového cyklu a nakladania s odpadmi. Je určená pre dvoch až piatich
hráčovĽ z ktorých sa stanú majitelia zberných dvorov a áut na zber odpadu. Ich úlohou je zbera
vybrané druhy odpadovĽ ktoré produkuje 12 rôznych objektov (školaĽ továreňĽ vlaková stanicaĽ
reštauráciaĽ bytovkaĽ ...). Hru si však hráči musia zaslúži . Spomínaných 12 objektov a aj 5
zberových áut sú totiž vystrihovačkyĽ ktoré treba najskôr vystrihnú a zlepi . V priebehu hry na
hráčov čaká aj vedomostný kvíz vo forme 54 otázokĽ ktoré preveria ich bystros a vedomosti
o odpadoch.
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10.3. Ilustrované knihy pre deti
Digitalizácia a informačné technológie vstupujú razantným tempom do nášho
každodenného života a nevyhýbajú sa ani školám a škôlkam. Na školách sa zvyšuje počet
tabletov a rastú nároky nielen na žiakovĽ ale aj na vyučujúcich. Pomocou našej aplikácie a
tlačenej knihy prispejeme k cielenému vzdelávaniu aj formou atraktívnej hry a najmodernejších
technológií.
V knihe sa stretneme s našimi malými hrdinami – škriatkami Smetíkmi, Recyklonmi
a záporákmi Škodíkmi. Práve oni budú čitate a sprevádza celou knihou. Ich príbehy sú
starostlivo pripravenéĽ taktiež aj ilustrácieĽ texty a obrázky. Nový rozmer knihe dáva aplikácia
rozšírenej realityĽ ktorá čitate a vtiahne do „nového rozmeru“. Takto je možné oslovi aj
sluchový a priestorový vnem čitate a. Profesionálny zvukový záznam rozprávača – čítanie
príbehuĽ vhodne zvolené hudobné pozadieĽ správny výber zvukov a interaktívne možnosti s 3D
modelmiĽ zaujme čitate a a hravou formou upriami jeho pozornos na zvolenú
problematiku/cie . Intuitívne ovládanie bude nenáročné už pre najmladších užívate ov
Funkcia rozšírená realita ponúka fascinujúce 3D scényĽ atmosférické zvukyĽ čarovné
animácieĽ profesionálne čítanie a vzdelávacie hry na každej strane knihy. Die a zažíva 3D príbeh
s ilustrovanou tlačenou knihou.
Aplikácia je k dispozícii v Google Play a iTunes.
Pomocou aplikácie „rozšírenej reality“ vieme priblíži kombináciou hry a tlačenej knihy
vybrané informácie, názorné ukážky objektovĽ procesov a dejovĽ ktoré sú bežne pre udské oko
nepostrehnute né. Dizajn a scenár knihy sa vyvíjal v duchu k danej tematike: ako sa má správne
triedi komunálny odpad v domácnostiach. Kniha obsahuje 12 ilustrovaných strán.
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10.4. Ekohra pre deti na mobilné zariadenia
V hre sa die a jednoduchou formou naučí, ako správne triedi komunálny odpad v
domácnosti. Hra bude obsahova nieko ko úrovní ob ažnosti a prostredí. Úlohou hráča je
správne triedi odpad v postupne sa skracujúcom čase.
Aplikácia je k dispozícii v Google Play a iTunes.

10.5. Náučné videá
Náučné video vzdeláva diváka v ucelenom
jednotnom vizuálnom štýle pútavou a zábavnou
formou. V kombinácii 2D a 3D animácie vysvetlí
divákovi pod a vopred stanovenej schémy slovo
odpad, triedenie, správne rozdelenie odpadu, jeho
pôvodĽ dopad na životné prostredieĽ triedenie,
proces recyklácie a históriu vzniku triedeného
odpadu. Hlavné postavičky (rodina škriatkov
Smetíkov a Recyklonov) budú charakterizova
jednotlivé druhy triedeného odpadu. Práve oni
budú diváka sprevádza celým príbehom. Každý škriatok zastupuje konkrétny typ triedeného
odpadu. Dôkladne vybranými informáciami, vhodne zvolenou formou a správnym podaním tak
video aktívne prispeje k dosahovaniu stanovených cie ov projektu.
Postavičky: škriatkovia Recykloni (chlapec + dievča) – sú to pozítivni hrdinovia, Smetícii
sú zástupcovia vybraného triedeného odpaduĽ Škodík je negatívny hrdinaĽ ktorý úmyselne mieša
odpad a robí neplechu.
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Recykloni: škriatkovia „Recykloni“Ľ bežne pre oko dospelých nevidite níĽ pomáhajú
zbiera a triedi odpadky. Sú to naši pozitívni hrdinovia, ktorí sprevádzajú diváka celým
príbehom. Jednoduchým a de om vlastným spôsobom vysvetlia rozdelenie odpaduĽ príčinu jeho
vzniku – odkia sa berieĽ správne triedenieĽ dôležitos recyklácie a čo sa dá z jednotlivých
druhov recyklovaného odpadu vyrobi a čo sa deje s komunálnym odpadom.
Smetíci: sú postavičkyĽ ktoré zastupujú vybraný triedený odpad: skloĽ papierĽ kovyĽ
tetrapaky a plasty. Raz za čas sa niektorí prebudia z hlbokého spánku (ak nie sú na svojom
zbernom mieste správne uskladnení) a sú ve mi zmätení a prestrašení. Potrebujú nájs cestu
domov do triedeného odpadu.
Škodík: je negatívny hrdina. Jeho konanie je nesprávne.
Príbeh sa začína prítmímĽ niekde v mesteĽ kde „škriatkovia Recyklonii“Ľ bežne pre oko
dospelých nevidite níĽ pomáhajú zbiera a triedi odpadky. Hne v úvode detský divák dostane
prvotnú informáciu o našich malých hrdinoch. Zároveň získa aj základné informácie o rozdelení
odpadu. Recykloni putujú svetom a h adajú miesta s nahromadeným a neroztriedeným odpadomĽ
ktorý ahostajní udia nesprávne vyhodili. Okrem tohoĽ že pomáhajú u om roztriedi a uprata
odpadkyĽ h adajú aj „Smetíkov“. „Smetíci“ sú postavičkyĽ ktoré zastupujú vybraný triedený
odpad: sklo, papier, kovy, tetrapaky a plasty. Raz za čas sa prebudia z hlbokého spánku (ak nie
sú na svojom zbernom mieste správne uskladnení) a sú ve mi zmätení a prestrašení. VediaĽ že
sem nepatriaĽ ale na toĽ aby zistiliĽ kam majú ís Ľ potrebujú Recyklonov. Recykloni sú ich
sprevádzačiĽ ktorí im vysvetliaĽ kto vlastne sú a pomáhajú im nájs cestu domov (do správneho
miesta na recykláciu). Smetíci si nič nepamätajú a vlastne ani o sebe nič nevedia. Len vediaĽ že
sú na nesprávnom mieste...

10.6. Pracovný Ekozošit pre Materské školy
Pracovný Ekozošit určený pre deti materských škôl je spracovaný na
30tich stranách. Každý list je spracovaný ako samostatný dokumentĽ čo
znamenáĽ že učite môže ubovo ne kombinova ich využitie. Autori pri
zostavovaní pracovného zošita vychádzali z primárnych cie ov projektuĽ
ktorými boli:
- rozlišovanie druhov odpadu,
- poznávaní pravidiel pri triedení odpadu,
- dopad a škodlivý vplyv odpadu na životné prostredie,
- získanie návykov na triedenie odpadu.
Autori zostavovali úlohy takĽ aby boli dodržané všetky pedagogické zásady a zamerali sa na
plnenie úloh vychádzajúcich zo štátnych vzdelávacích programov. Pracovné listy ponúkajú
hrové úlohy a cvičenia prevažne na rozvoj komunikačných kompetenciíĽ kompetencii uči sa
uči Ľ rieši problémyĽ kompetencií tvorivo a kriticky myslie Ľ sociálnych a personálnych
kompetencií, matematických kompetencií a pracovných kompetencií.
V jednotlivých pracovných listoch sa vzájomne prelínajú vzdelávacie oblasti. Preto pri plánovaní
a realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti je potrebné aby učite ka brala do úvahy proporčnú
vyváženos vzdelávacích oblastí a vhodnú kombináciu pre jednotlivé vzdelávacie aktivity.
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V jednotlivých pracovných listoch ponúkame obsah vzdelávaniaĽ ktorý si môže učite ka
kombinova a meni v závislostí od plnenia cie a naplánovanej aktivity.
Prinášame Vám nieko ko námetovĽ ako pracova
Ekozošita:

s jednotlivými pracovnými listami

Strana 1 – Na pracovnom liste sú vo farebných štvorcoch zobrazené
odpadové nádoby s odpadkami, ktoré do nich patria.
Námety na úlohy:
-

nádoby akej farby sa nachádzajú v pravom stĺpci,
nádoby akej farby sa nachádzajú v avom stĺpci,
spočítajĽ ko ko odpadkov je na všetkých obrázkoch,
spočítajĽ ko ko odpadkov je v zelenom a žltom štvorci spoluĽ
a pod.

Obsah vzdelávania:
Všíma si vlastnosti predmetov pod a opisu učite ky.
Pomenuje základné vlastnosti predmetov.
Strana 2 – 3 – Rozpoznávanie jednotlivých druhov odpadov.
Deti musia identifikova odpadĽ ktorý nepatrí do
príslušnej smetnej nádoby, s alšími nápadmi
môžu deti prís
pri diskusii s učite om
a kamarátmi.
Obsah vzdelávania:
Pomenuje základné vlastnosti predmetov.
Na základe rozpoznávania rôznych materiálov sa učite ka snaží vies
recyklačných spôsobilostí.

deti k rozvoju

Strana 4 – Oma ovánka. Na pracovnom liste je obrázok rodiny,
ktorá triedi odpad. Učite s de mi diskutuje o tom,
aby každý povedalĽ ako u nich v rodine triedia odpad,
čo je to vlastne „triedenie“Ľ či je to dôležité a prečo.
Diskusiou si deti rozvíjajú slovnú zásobu.
Strana 5 – Bludiská. Pracovný list slúži na rozvoj zrakového vnímania a jemnej motoriky detí.
Obsah vzdelávania:
Využíva čiarový pohyb na identifikáciu cesty v obrazci – riešenie bludiska.
Strana 6 – Rozpoznávanie skupín s rôznym počtom jednotiek od 1 do 6. Na pracovnom liste deti
určujú počet predmetov v danej skupineĽ môžu určova kde je viac a kde je menej
predmetov pod a zisteného počtu. Taktiež na tomto pracovnom deti môžu diskutova
- identifikova odpad a správne zaradi do príslušnej smetnej nádoby.
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Strana 7 - Rozvoj zrakového vnímania, rozpoznávanie obrysov. Die a využíva čiarový pohyb na
spájanie dvojíc.
Strana 8 – 9 – Oma ovánky. Rozpoznávanie jednotlivých druhov
odpadov. Upevnenie, ale aj overenie vedomostí
o triedení odpadu. Die a na obrázku ukáže a s oporou
o ilustráciu pomenúva a vymenúva zvieratá, veci,
vidite né činnosti a podstatné vlastnosti.
Strana 10 – 11 - Tieto úlohy slúžia na upevnenie, ale aj overenie vedomostí o triedení odpadu.
Obsah vzdelávania:
na základe ilustrácii deti môžu rozpoveda svoj vlastný príbehĽ
určuje počet odpadkovĽ rýb a porovnáva čoho je viac menejĽ
odlišuje živé od neživých súčastí prírodyĽ
- opisuje rôzne predmety a ich vlastnosti,
- rozlišuje vhodné a nevhodné správanie,
- a pod.

-

Strana 12 – 14 – Vystrihovačka. Precvičovane jemnej motoriky. Rozvoj zrakového vnímania.
Obsah vzdelávania:
- vystrihuje jednotlivé časti obrázka,
- spája časti obrázka lepením,
- opisuje predmet a jeho vlastnosti.
Strana 15 – Oma ovánka. Rozpoznávanie jednotlivých druhov odpadov v zložitom prostredí.
Deti môžu popísa čo vidia na obrázkoch a vymyslie príbeh o tom ako sa
odpadky dostali do rieky a do lesa.
Obsah vzdelávania:
- na základe ilustrácii deti môžu rozpoveda svoj vlastný príbeh,
- odlišuje živé od neživých súčastí prírody,
- rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
Strana 16 – Rozvoj zrakového vnímania, rozpoznávanie obrysov. Die a ma spoji čiarou
správny tieň k obrázku. V rámci tohto pracovného listu rozvíjame fonematické
uvedomovanie a vizuomotorickú koordináciu.
Obsah vzdelávania:
- na základe ilustrácie deti môžu rozpoveda svoj vlastný príbeh o postavičkáchĽ
- na základe mien postavičiek môžu rozlišova vhodné a nevhodné správanie.
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Strana 17 – Táto úloha slúži na upevnenie, ale aj overenie vedomostí o triedení odpadu.
Učite ka vedie deti k podobnému skúmaniu človekom upravených materiálov:
papier, plasty, sklo, kovy a pod. Na základe rozpoznávania rôznych materiálov sa
učite ka snaží vies deti k rozvoju recyklačných spôsobilostí – k triedeniu odpadu.
Obsah vzdelávania:
-

opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

Strana 18 – Oma ovánka. Na pracovnom liste je obrázok rodiny. Učite si vymyslí príbeh
s de mi o tom, aby boli v ňom vyjadrené pozitívne pocity rodiny.
Obsah vzdelávania:
- na základe ilustrácii deti môžu rozpoveda svoj vlastný príbeh.
Strana 19 - Na tomto pracovnom liste je práca s de mi zameraná na rozvíjanie komunikačných
kompetenciíĽ kompetncii uči sa uči Ľ rieši problémyĽ kompetencií tvorivo
a kriticky myslie Ľ sociálnych a personálnych kompetencií.
Obsah vzdelávania:
-

na základe ilustrácie rozpovie vlastný jednoduchý príbeh,
rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia (zámocká záhrada – jazierko),
rozhoduje o pravdivosti tvrdení (áno/nie) jednoduchých tvrdení - prepájame úlohy na
pravidelnos s estetickým vnímaním a bežným životom.

Strana 20 – 28 - Nasledujúce pracovné listy sú spätnou
väzbou ako die a opisuje predmety
a materiály, porovnáva triedi ich, hodnotí
možnosti využitia predmetu, materiálu.
Die a si niektoré odpadky už vie roztriedi
pod a farby a zaradi ich do príslušnej
smetnej nádoby, s alšími nápadmi môžu
deti prís
pri diskusii s učite om
a kamarátmi.
Obsah vzdelávania:
- vystrihuje jednotlivé obrázky,
- lepí ich do správnej nádoby,
- opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.
V pracovných listoch učite ka okrem už spomínaných cie ov rozvíja aj jemnú motoriku
die a pričom dbá na správne držanie ceruzkyĽ správne sedenieĽ primeranú vzdialenos očí od
podložky uvo nenie ruky a plynulos pohybov pri kreslení a grafomotorických činnostiach.
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10.6.1. Ukážka aktivity k pracovnému listu na strane 10.
Vzdelávacia oblas : Človek a svet práce
Výkonový štandard: Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti
Výkonová úroveň: Pomenuje základné vlastnosti predmetov
Motivácia: Pustíme si na úvod náučné video kde sa nám predstavia hlavné postavičky (rodina
škriatkov Smetíkov a Recyklonov), ktoré charakterizujú jednotlivé druhy triedeného odpadu.
Učite ka v triede pred aktivitou vytvorí les a porozhadzuje odpadky po celej ploche triedy. Deti
si vyberú náhodne štipce farby určenej pod a smetnej nádoby (červenáĽ oranžováĽ žltáĽ modráĽ
hnedá, zelená) a pripnú na tričko.
Priebeh: Zahráme sa pohybovú hru „Na hada“ kde sa deti dostanú do zámockej záhrady. Deti
zistiaĽ že lesopark v záhrade je znečistený. Premenia sa pod a farby štipcov na škriatkov
Recyklónov a budú pod a farby zbiera daný odpad a po jednom zanáša do príslušnej smetnej
nádoby (napr. die aĽ ktoré má modrý štipec zbiera len papier a odnáša ho do modrej smetnej
nádoby). Po uprataní lesoparku v zámockej záhrade skontrolujeme či sme daný odpad správne
roztriedili. Po kontrole a hodnotení detí, ich pochváli a vyzve, aby ešte pomohli rodinke
medvedíkov.
Rozdá de om Ekozošit a farbičky. Učite ka inštruuje deti pri samostatnej práci otázkami. Aké
odpadky našli medvedíci v leseť Vieš čo patrí do zelenej smetnej nádobyť a pod. Zakrúžkuj
odpadky rovnakou farbouĽ aká je farba smetnej nádobyĽ do ktorej patria. Nakoniec si deti môžu
pracovný list vyfarbi .
Záver: Riadeným rozhovorom sa rozprávame o triedení odpadu, recyklácii a spoločne aj
individuálne hodnotíme úspešnos plnenia úlohy. Učite ka deti pochváli a vyzve detiĽ že so
spoločne vyzbieraných odpadkov sa pokúsime nabudúce niečo vytvori a zahráme sa na
Recyklónov.

10. 7. Aktivity, ktoré môžeme v rámci projektu realizova
1. „Usilovné mravce“
Postup: Počas pobytu vonku môžeme pozorova odpadky a cestou do ekoučebne môžeme
zbiera odpadky a všetkoĽ čo do zámockej záhrady nepatrí, do vopred pripravených vriec.
Budeme sa týmto spôsobom hra na mravceĽ ktoré čistia lesĽ ale niečo tak ve kéhoĽ ako sú
odpadkyĽ neunesú. Pomôžeme tak lesu aj zvieratámĽ ktoré by sa o ne mohli porani .
2. „Upratujeme les“
Postup: Pripravená ve ká plocha kartónu farebne rozdelená na časti. Ve ká zelená plocha
znázorňuje lesĽ ve kos ou rovnaké plochy menšieho formátu vo farbách zelenáĽ modrá a žltá
predstavujú separačné nádoby a biela plocha 55 stvárňuje zberný dvor. Na ve kú zelenú
plochu deti prilepia nimi vytvorené stromy, rozprávajú o tom, aký je kyslík potrebný pre
život. Do tohto priestoru rozložia množstvo rozličných pripravených obrázkov (zvieratáĽ
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predmety zo sklaĽ z papieraĽ z plastuĽ elektrospotrebičeĽ nábytok a alšie). Deti majú
roztriedi do príslušných kontajnerov predmety – obrázky. Nakoniec opisom určujúĽ čo do
lesa patrí a čo nepatrí. Počas triedenia rozprávame o možných príčinách poškodzovania
zdravia lesných zvierat a vysychania stromov v dôsledku znečistenia životného prostredia.
Čo do lesa patríĽ prilepíme.
3.

„Nahnevaný krtko“
Postup: Ve kú starú škatu u naplníme hlinouĽ do ktorej zamiešame rôzne predmetyĽ ktoré do
pôdy nepatria – igelit, téglik, plastová f ašaĽ obal z keksu a nejaké prírodniny – žalu Ľ
gaštanĽ šiškaĽ kôstka. Deti pomocou lyžíc prehŕňajú hlinu a nájdené predmety triedia na tie,
ktoré krtkovi neškodia a ktoré ho zlostiaĽ pretože by mu prekážali.

4.

„Kŕmitko pre vtáka“
Postup: Pripravíme si pracovné pomôcky: nožniceĽ PET f ašaĽ špagátĽ krmivo pre vtákov.
Vzbudíme u detí záujem a povieme si aké vtáky videli na našom školskom dvore a v okolí
školyĽ akú potravu majú a podobne. Deti rozdelíme do skupín a z prázdnych plastových fliaš
zhotovujeme kŕmitka, ktoré následne vyvesíme v areáli a okolí školy na stromy. Kŕmitka
vyvesíme, tak aby na nich deti videli a mohli pozorova vtákov pri potrave.

11. Vzdelávací program pre materské školy
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách ustanovuje
základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania v
materských školách. Predstavuje základný rámec pre tvorbu konkrétnych školských
vzdelávacích programovĽ ktoré zoh adňujú špecifické lokálne potreby materskej školy.
Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích
oblastiach:
- Jazyk a komunikácia
- Matematika a práca s informáciami
- Človek a príroda
- Človek a spoločnos
- Človek a svet práce
- Umenie a kultúra
- Zdravie a pohyb
Vymedzenie obsahu vzdelávania v materskej škole v uvedených vzdelávacích oblastiach
neznamenáĽ že sa výchovno-vzdelávacia činnos sa viaže výlučne na jednu z konkrétnych
vzdelávacích oblastí. Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné a ciele jednej z nich možno
dosahova aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí. Na úrovni plánovania obsahu
vzdelávania v konkrétnych materských školách je možnéĽ a aj žiaduceĽ vzájomné prelínanie
vzdelávacích oblastí a ich integrácia.
Environmentálne vzdelávanie môžeme realizova vo všetkých vzdelávacích oblastiach,
ktoré pokrývajú celý komplex všeobecného vzdelávania a kultúrnej gramotnosti.
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11.1. Environmentálna výchova v materskej škole
Environmentálna výchova je zahrnutá v obsahu predprimárneho vzdelávania ako
prierezová téma. V predprimárnom vzdelávaní môžeme prvky environmentálnej výchovy
uplatňova v rôznych formách denných činností a to počas celého pobytu die a a v materskej
škole.
V rámci environmentálnej výchovy v materskej škole die a spoznáva prírodu a životné
prostredie a utvára si k nim vz ah. Pokia si die a v predškolskom veku na elementárnej úrovni
vybuduje pozitívny vz ah k prírode a ku svojmu okoliuĽ so všetkou pravdepodobnos ou si tieto
hodnoty ponesie aj do budúceho života.
Poslaním environmentálnej výchovy je nauči populáciu rešpektova a chráni životné
prostredie a stara sa o neho. Environmentálne výchovu možno opísa ako všetky výchovné a
vzdelávacie úsiliaĽ ktorého cie om je predovšetkým:
- zvyšova a uvedomova si spoluzodpovednos udí za súčasný i budúci stav prírody a
životného prostrediaĽ za miestoĽ kde žijú a bývajúĽ za účelné a zmysluplné užívanie prírodných
zdrojov,
- rozvíja ústretovos a kreativitu udí k riešeniu vzniknutých problémov starostlivosti o
prírodu i problémov spoločenských a utvára ekologicky pozitívne hodnotovej orientácie, ktoré
kladú dôraz na dobrovo nos Ľ riešenie problémov týkajúcich sa životného prostredia a na
nekonzumní duchovné kvality udského života (MáchalĽ 2000).
Prierezové témy sú dôležitým prvkom vo vzdelávaní a podie ajú sa na utváraní a rozvíjaní
k účových kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Na realizácii prierezovej
témy sa podie ajú všetky vzdelávacie oblasti ako napr.:
Vzdelávacia oblas Človek a príroda, je prioritne zameraná na rozvoj prírodovedného poznania
detí v predškolskom veku a zároveň ich prírodovedného poznávania. Učite ky by sa mali
usilova popri rozvoji elementárnych poznatkov o prírode aj o podporu procesu poznávania
prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmate ských aktivít detí.
Vzdelávacia oblas Človek a spoločnos je rozdelená do dvoch širokých celkov: spoločenské
prostredie a prosociálna výchova. Učite ky v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti by mali
aplikova svoje profesijné kompetencie pri vytváraní špecifických podmienok pre učenie sa detí
na základe ich konkrétnych skúsenostíĽ spôsobilostí a znalostí. Vzdelávacia oblas ma rôzne
podoblasti ako napr. Orientácia v časeĽ Orientácia v okolí, Základy etikety, udské vlastnosti
a emócie, Mediálna výchova, Prosociálne správanie a iné.
Vzdelávacia oblas Človek a svet práce sa zameriava najmä na rozvoj všeobecných
užívate ských zručností potrebných v bežnom živote. K účovou súčas ou vzdelávacej oblasti je
rozvoj elementárneho technického premýš aniaĽ čo predstavuje využívanie prírodovedného
poznania a prírodovedných skúseností pri riešení jednoduchých technologických a
konštrukčných úloh. Podporujeme prirodzené využívanie všetkých dostupných vedomostí a
skúseností na praktické riešenie problémov – die a sa učí pre život. Vo vzdelávacej podoblasti
Materiály a ich vlastnosti sa učite ka môže venova našej prioritnej téme, ktorou je triedenie
odpadu a to prostredníctvom spoznávania materiálov a vlastností materiálov. Diskutuje s de mi o
ich pôvode a prepájame vzdelávaciu podoblas so vzdelávacou podoblas ou Technológie
výroby. Cieľom je, aby si deti vytvorili reálnu predstavu o pôvode a procese výroby vybraných
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predmetov dennej potreby. Okrem toho je cieľom rozvoj komunikačnej zručnosti, dieťa sa učí
pomenovať rôzne vlastnosti predmetov. Na základe rozpoznávania rôznych materiálov, z ktorých
sú predmety vyrobené, sa učiteľka snaží viesť deti k rozvoju recyklačných spôsobilostí – k
triedeniu odpadu. V problematike triedenia odpadu nie je možné hovoriť o skutočnom triedení
ako aplikácii kategorizačnej spôsobilosti, lebo učiteľka deťom nevie poskytnúť jednoznačné
pozorovateľné znaky predmetov, na základy ktorých by deti vedeli jednoznačne určiť, či ide o
papier, plast, sklo, kov a podobne (to znamená, že nevie deťom definovať, čo je kov a odlíšiť ho
od plastu tak, aby pri pozorovaní konkrétneho predmetu dieťa vedelo jednoznačne povedať, či je
predmet kov alebo plast). Aj napriek tomu, že aktivita nerozvíja kategorizačné spôsobilosti, u
dieťaťa sa touto aktivitou rozvíja očakávaná spôsobilosť a s ňou spojený návyk triedenia
odpadu. Keďže dieťa nevníma zatiaľ širšie súvislosti dôvodov, prečo je potrebné odpad triediť,
nie je možné hovoriť o environmentálnom vzdelávaní. Na strane druhej vytváraný návyk je
predispozíciou pre neskoršie environmentálne uchopenie problematiky. Učiteľka môže tému
iniciovať napríklad diskusiou s deťmi o tom, čo sa deje s predmetmi, ktoré človek už nepotrebuje.
(Žoldošová 2016)
Dôležitú úlohu v prierezovej téme zastupujú aj informačno-komunikačné technológie,
ktoré umožňujú využíva aktuálne údaje o stave životného prostredia a možnos simulova
určité udalosti.

12. ZÁVER
Ke že máme radi prírodu a väčšinu svojich vo nočasových aktivít trávime práve v
spojení s ňouĽ uvedomujeme si aj dôležitos jej ochrany. Myslíme siĽ že ak si die a osvojí láskuĽ
rešpekt a úctu k prírode v útlom vekuĽ bude sa jeho správanie v dospelosti odvíja od týchto
základov. Z tohto dôvodu považujeme environmentálne vzdelávanie detí v materských školách
za podstatnú a významnú čas vzdelávacieho procesu v počiatočnom stupni vzdelávania.
Ke že vo vzdelávaní a výchove die a aĽ ktoré dochádza do materskej školyĽ hrá ve kú
úlohu ako rodinaĽ tak aj materská školaĽ myslíme siĽ že je ve mi dôležitéĽ aby spolu obe strany
spolupracovali, vzájomne sa rešpektovali a podporovali.
VerímeĽ že sa nám to podarí a náš pracovný zošit ako aj ostatné programy tohto projektu
prispejú k rozšíreniu ponuky environmentálnej výchovy a inšpirujú učite ovĽ rodičov a deti
k tvorivému prístupu k tejto téme.
Každý vzdelaný človekĽ čím je lepší a uš achtilejšíĽ
tým si viac váži prírodu.
Kto si váži príroduĽ ten ju miluje.
Láska k prírode by sa mala vštepova
de om v rodinách a v škole ako jedna z najvážnejších vlastností človeka.
J. A. Komenský
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