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HLAVNÍ TÉMA: Zpracování komunálního odpadu 

DALŠÍ TÉMATA: Nulový odpad, třídění odpadu, odpad jako surovina 

 

ÚVOD 

Zkoumali jste někdy, kam od nás putují naše odpady? Není to vůbec jednoduché. Směsný 

odpad z Litoměřicka jezdí na skládku za Lovosice. Bioodpad z hnědých kontejnerů končí  

v kompostárně. Co se ale děje například s plastem ze žlutého kontejneru? 

Připravte se na exkurzi, která asi nebude zrovna vonět. A možná nebude jediná. Vaším 

úkolem bude projít cestu vybraných druhů odpadu od kontejneru, kam až to půjde. 

To ale nebude všechno. Odpad produkujeme my, lidé. Každý den, a ne zrovna málo. Proto 

budete mít za úkol nejen navštívit místa, kde se odpad zpracovává, ale také navrhnout, jak jim 

ubrat práci. Neboli jak může každý z nás snížit množství odpadu, které produkuje. 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE:    

 

CO SE DÁ TŘÍDIT 

Víte vůbec, co všechno se dá třídit? A jak jste na tom s tříděním odpadu vy? Vaším prvním 

úkolem je vyrobit plakát, na kterém budou (originálně!) zakreslené všechny druhy odpadu  

z domácnosti. Ke každému připište, kolik se ho u vás doma vyprodukuje (za týden nebo za 

měsíc) a kam od vás putuje. 

 

JAK VYTVOŘIT MÉNĚ ODPADU 

Základní přehled už máte. Teď zkuste jednotlivé druhy odpadu projít znovu. U každého 

navrhněte jedno opatření, jak jeho množství snížit. Možná z toho bude nový plakát – stejné 

druhy odpadu a u každého jeden návrh, kterým se odteď budete řídit. 

 

ODPADY U VÁS V OBCI 

Jak se třídí odpad u vás v obci? Jak jsou lidé spokojeni s možnostmi třídění? Zkoumejte, ptejte 

se, a nakonec si chybějící informace doplňte na obecním úřadě. 

 

ČERNÁ SKLÁDKA 

Víte ve vaší obci o černé skládce? Vyfoťte ji a zeptejte se na obci, jak by se dala odstranit. 

Zkuste to sami zorganizovat. A nezapomeňte na jejím místě nechat ceduli s popisem cesty  

k nejbližšímu sběrnému dvoru. 

 

JAK NEPLÝTVAT JÍDLEM 

Sledujte doma i ve škole odpad z jídla. Jak velká část potravin skončí týdně v koši? Poraďte se 

s dospělými a sepište strategii, jak jejich množství snížit na polovinu. Stačí pár jednoduchých 

pravidel na ledničce nebo na stolech ve školní jídelně. Po měsíci zkontrolujte výsledek. 
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2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: Objednaným autobusem    

    

DOPORUČENÁ TRASA: Sběrný dvůr v Nerudově ulici v Litoměřicích, Třídící linka 

Prosmyky (z Litoměřic za mostem Gen. Chábery doprava), Skládka SONO Siřejovice  

(z Prosmyk přes dálnici do Siřejovic)       

  

ROČNÍ OBDOBÍ: Jaro–podzim   

    

ČASOVÁ NÁROČNOST: 5 hodin   

    

VYBAVENÍ: Fotoaparát      

 

 

Více informací: 

 

Sběrný dvůr Litoměřice: https://www.litomerice.cz/odpady/1295-sberny-dvur  

Třídící linka Prosmyky: https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/provozovny/fcc-bec-s-r-

o-lovosice/fcc-bec-s-r-o-tridici-linka.html  

Skládka SONO: https://www.skladkasono.cz/ 
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AKTIVITY V RÁMCI EXKURZE  

 

 

SBĚRNÝ DVŮR 

Jako první navštivte nejbližší sběrný dvůr. V Litoměřicích ho najdete u pokratických závor, 

naproti zrušené pekárně. 

Jaký odpad je možné uložit ve sběrném dvoře? Platí se za uložení odpadu něco? Jde všechen 

odpad ze sběrného dvora vytřídit, nebo i odtud končí něco na skládce? Kolik tun, kterého 

odpadu se tu ročně odevzdá? To jsou otázky, na které se tu můžete zeptat. Přidáte i nějaké 

vlastní? 

 

TŘÍDÍCÍ LINKA 

Domluvte si prohlídku třídící linky v Prosmykách u Lovosic. Který odpad zde třídí? Jak moc 

je pro další zpracování nutné roztřídit plast, může zůstat pomíchaný z kontejneru? A co se  

s ním děje dál? Je možné všechny druhy plastu recyklovat? A kde recyklace probíhá? Dá se 

tam zajet na exkurzi? 

 

SKLÁDKA 

Zajeďte se podívat také na skládku komunálního odpadu SONO u Siřejovic. Tady končí 

všechen nevytříděný odpad. Pozorně se dívejte a ptejte se: „Jak je skládka zabezpečená, jak 

brání únikům toxických látek do přírody, kolik odpadu se sem každý den přiveze, jak dlouho 

ještě vydrží kapacita skládky a kdy má v Česku skládkování končit?“. 
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3. ČÍM NAVÁZAT 

 

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Kolik máte ve třídě nádob na tříděný odpad? Žádnou? Nejvyšší čas nějaké sehnat – už včera 

bylo pozdě! Zkuste se zeptat na odboru životního prostředí litoměřické radnice. Nebo oslovte 

společnost EKO-KOM. Začněte samozřejmě s plastem, papírem a sklem. Další by mohla být 

nádoba na kov.  

 

KOMPOSTÉR 

Velkou část odpadu tvoří zbytky jídla. Pokud máte na školní zahradě kompost, dají se nosit 

právě tam. Třeba o velké přestávce. Pokud ne, poproste vedení školy o peníze na žížalový 

kompostér. Může být i ve třídě, patří do něj právě vaše zbytky a poslouží jako skvělá pomůcka 

v hodinách přírodopisu. Žížaly si zamilujete! Jen se o ně musíte dobře starat. Sepište si, co do 

kompostéru patří a co ne, rozdělte služby a začněte shánět žížaly. A co takhle dlouhodobý 

projekt na pozorování života v kompostéru a výrobu humusu? 

 

ZERO WASTE 

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Prohlédněte si nádoby na tříděný odpad u vás ve 

třídě a z každé vyberte alespoň jednu věc, která by tam vůbec nemusela skončit. Navrhněte 

chytrý způsob, čím ji nahradit, aby nevznikl žádný odpad. Nevíte si rady? Začněte  

u jednorázových plastových lahví. 

 

BAZAR 

Skládky jsou plné starých, zdánlivě nepotřebných věcí. Co kdyby se ale ještě někomu hodily? 

Uspořádejte ve škole bazárek nepoužívaných věcí. Zapojte učitele i rodiče. Přineste vše, co už 

Nevyužijete, a domluvte se, zda budete prodávat za peníze, nebo jen vyměňovat. 
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