PRIDAJTE SA KU KAMPANI ZA RASTÚCE RASTLINY

RADŠEJ POTREBNÍ AKO
SPOTREBNÍ
VÝZVA PRE EKO DETEKTÍVOV

ECO PRÍBEH
Zazvonil kuriér. Mal rúško a rukavice a v rukách veľkú krabicu. Mama, aj
ona s rúškom a rukavicami, zaplatila a vzala krabicu plnú objednaných vecí.
Ale keby iba vecí! Jogurty v plastových kelímkoch, mäso v polystyrénovej
miske, chlieb a jablká v polyetylénových vreckách, minerálka v plastových
fľašiach, plechovky, atď.. Ešte aj prázdne miesto v krabici bolo vyplnené
bublinkou fóliou!
Danka pomohla mamičke vybaliť a vydezinfikovať nákup, ale potom už odišla,
aby si vybrala zo skrine tričko a nohavice. Otvorila dvere na skrini, ale beda!
Tá skriňa sa asi zbláznila!
Vypadli z nej tričká, svetre, sukne, nohavice, šaty nielen Dankine, ale aj jej
sestričky Hanky a brata Sama. Veľa, preveľa kúskov oblečenia. Na zemi
rýchlo narástla pestrofarebná kopa.
Samo – večný hladoš už medzičasom preveroval doplnený obsah
chladničky

a zároveň sa snažil umyť si jablko. Voda tiekla, dvere na

chladničke stále otvorené. Jeho ale zaujalo mačiatko, ktoré práve pricupkalo
do kuchyne a ticho zamňaukalo.
Hanka s oteckom na záhrade zatiaľ uvažovali, čo urobia s tým množstvom
práve pokosenej trávy a haluzím z ostrihaných krov a stromov. Hŕba to veru
bola riadna!
Hanka sa rozkašľala. Od susedov z komína k nim zavial vietor štipľavý dym.
„To susedia zase pália všetko, čo im príde pod ruku“. Povzdychol si otec.

Že je ti to nejaké známe?
Tak je teda čas na prijatie našej výzvy a staň sa
ECO-DETEKTÍVOM

Snáď sa nám spoločne podarí spraviť kúsok pre našu planétu.
Začať treba totiž od seba!

Prípad ODPAD
V prvej úlohe si posvietime na náš odpad a odpadkové koše. Spoločne sa
pozrime na to, či triedime správne a či ešte stále nevyhadzujeme aj to, čo by sa
dalo recyklovať.
Má vaše mesto alebo obec už zabezpečený triedený zber? Tým lepšie!
Jeden univerzálny recept však na triedenie vlastne neexistuje. Zo skúseností
vieme, že všetky mestá a obce na Slovensku to nemajú zariadené úplne rovnako.
Niektoré majú všetkých 6 možností triedenia, ale iné majú možno iba nádoby
na plasty, sklo, papier a komunálny odpad. Žiaľ sú aj také, ktoré pre svojich
obyvateľov nádoby na triedený zber ešte nezabezpečili.
Aj na to sa spoločne pozrieme!
Dajte nám vedieť!

Poďme na prvé úlohy
Úloha kategória
5 - 8 rokov

Vašou prvou úlohou bude spraviť revíziu jedného odpadkového koša
vašej domácnosti predtým, ako ho vyhodíte do kontajnera alebo
domovej odpadovej nádoby. Výsledok revízie zaznamenajte do
priloženej tabuľky. Uveďte tiež koľko odpadkových košov vytvorí vaša
domácnosť za jeden týždeň. O pomoc požiadajte svojich rodičov.
Úloha kategória
9 - 14 rokov

Vašou úlohou bude navrhnúť, ako by sa dali zameniť akékoľvek dva
jednorazové obaly za obaly na opakované použitie.
Úloha kategória
15 - 18 rokov

Vašou úlohou je navrhnúť pre dva bežne používané obaly možnosť ich
opätovného použitia v domácnosti.
Viete, aký odpad je najlepší?
Ten, ktorý nie je 😊.
Myslíte, že by to bolo možné?

