
RADŠEJ POTREBNÍ AKO
SPOTREBNÍ 

P R I D A J T E  S A  K U  K A M P A N I  Z A  R A S T Ú C E  R A S T L I N Y

P R I N Á Š A M E  Ú L O H Y  2 . K O L A  S Ú Ť A Ž E  P R E  E C O  D E T E K T Í V O V



SÚŤAŽÍTE O SUPER CENY, ALE NEJDE LEN O TO. 
ROBÍME SPOLOČNE NIEČO DÔLEŽITÉ PRE NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!

 

ÚLOHY DRUHÉHO KOLA 
ECO detektívi

máme pre Vás  nové úlohy! 
Tí, čo sa k nám ešte zatiaľ nepridali, 

tak je tu
ďalšia šanca zapojiť sa do súťaže. 

 

Vašou úlohou na tento týždeň bude
vyriešiť tajničku krížovky.
Riešením krížovky je jedno slovo.
Toto slovo doplňte do nasledujúcej
vety.
Doplnenú vetu nám pošlite mailom,
ako riešenie vašej úlohy na tento
týždeň.

 

 
Chránime prírodu, .............. odpad.
 

Pokúste sa o zníženie množstva
komunálneho odpadu u vás doma. 

Pri tejto úlohe bude potrebná
spolupráca aj ďalších členov vašej
 rodiny. 
Ako nám o tom dáte vedieť?
Pošlite nám fotografie a pridajte pár
slov, ako sa vám darí.

Podarí sa vám to tak, že budete dôslednejšie
triediť recyklovateľný odpad do farebných
kontajnerov alebo tým, že sa budete snažiť
nahradiť jednorazové obaly za opakovateľne
použiteľné  (napr. použitie plátennej tašky a pod.). 

 

ÚLOHA KATEGÓRIA 
5– 8 ROKOV

ÚLOHA KATEGÓRIA
 9– 14 ROKOV

POĎME NA ÚLOHY 2. KOLA

Tento týždeň sa pozrieme na to, čo sa môže stať s odpadom, ktorý nie je správne
uskladnený alebo zlikvidovaný. 

Nebuďme ľahostajní!  Nebuďme leniví! Nebuďme neznalí!
Teraz ste už skutočnými detektívmi!

ÚLOHA KATEGÓRIA 
15 – 18 ROKOV

POZOR!
Vašu úlohu nájdete v samostatnej časti.



KRÍŽOVKA PRE KATEGÓRIU 5 -8 ROKOV

 

1.  Nosíš si v tom veci do školy
2.  Píše sa ňou a kreslí
3.  Vyrábajú sa z neho noviny a knihy
4.  Ješ z neho
5.  Je potrebná k životu
6.  Sídlo vtákov
7.  Drevina
8.  Vodný tok

Pozrite si nasledujúce video: http://www.triedime.sk/video/jozo-z-triedicky

Tabuľka záznamu o odpade:

http://www.triedime.sk/video/jozo-z-triedicky


ÚLOHA KATEGÓRIA 15 – 18 ROKOV
Žiaľ nie všetok odpad sa dostane až na skládku alebo recykláciu. Časť odpadu končí
tam, kde by určite nemal byť - vo voľnej krajine. Máme na mysli miesta kde sa
vyskytujú tzv. nelegálne skládky odpadov, ktoré sú bežne nazývané „divokými alebo
čiernymi“ skládkami.

Nelegálne skládky negatívne pôsobia na krajinu. Uložené odpady majú rôzne zloženie a
obsahujú látky, ktoré sa buď dlho rozkladajú alebo rozkladom uvoľňujú nebezpečné látky
do pôdy, povrchovej či spodnej vody a prostredníctvom rastlín sa dostavajú do
potravinového reťazca. Sprievodným javom nelegálnych skládok je aj výskyt neželaných
druhov rastlín, ktoré predstavujú riziko pre domáce druhy rastlín ale aj pre voľne žijúce
živočíchy a človeka.

Vašou úlohou bude poslať nám fotografiu takejto skládky a aj jej bližšiu lokalizáciu
(napr. vyznačením na mapke alebo pomocou GPS a pod.).

Neviete o žiadnej? Tým lepšie, ak nie je žiadna vo vašom okolí!
Pošlite nám namiesto fotografie čiernej skládky fotografiu stojiska pre farebné
kontajnery na triedený odpad u vás v obci alebov meste.

Aká bude vaša úloha na tento týždeň? 
 

Ako správni eco detektívi možno viete, kde sa vo vašom okolí
takéto divoké skládky nachádzajú. 

 

 

Pozrite si ešte nasledujúce dve krátke videá:
http://www.triedime.sk/video/triedime-spravne-domaci-odpad 

http://www.triedime.sk/video/musi-vznikat-tolko-odpadu.

http://www.triedime.sk/video/triedime-spravne-domaci-odpad
http://www.triedime.sk/video/musi-vznikat-tolko-odpadu


Neformálne prostredníctvom stretnutia s kompetentnou osobou zo
samosprávy a požiadanie o likvidáciu takejto nelegálnej skládky.

Formálne podaním písomného oznámenia na príslušný obvodný úrad
životného prostredia, v ktorom je potrebné uviesť dátum objavenia nelegálnej
skládky, opis miesta nálezu, veľkosť skládky a priložiť fotodokumentáciu.

Trashout pomocou tejto aplikácie môžete nelegálne skládky umiestňovať na
mapu, pridávať k ním fotky, popis a následne budú informované príslušné
inštitúcie.

Nájdené nelegálne skládky môžeme následne riešiť neformálne,
formálne alebo prostredníctvom aplikácie Trashout:
 

 

 

V prílohe ešte nájdete šablónu na označenie nádob na triedenie odpadu.


