
Třídíme odpad



Kam můžeme dát odpadky?

Ukaž prstem, co je co:

• Odpadkový koš

• Popelnice

• Kontejner

• Kompost



Papír

Jedná se o odpad, kterého české 

domácnosti vyprodukují největší množství. 

Do modrého kontejneru na papír můžeme 

vyhodit:

papírové obaly, noviny, časopisy, sešity, 

letáky, karton, krabice, knihy, lepenku, 

ale také papíry s kancelářskými 

sponkami nebo dokonce poštovní 

obálky s fóliovými okénky.



Plast

Plasty představují největší náročnost co se 

prostoru týče. Je proto velmi důležité ho při 

třídění co nejvíce deformovat a zmenšit –

sešlápnout, zmačkat apod. Do žlutého 

kontejneru na plastový odpad můžeme 

vyhodit:

plastové a igelitové sáčky a tašky, PET 

láhve od nápojů, plastové obaly od 

kosmetických, čisticích a pracích 

prostředků, kelímky, obaly CD nosičů, 

polystyren a další plastové odpady.



Sklo

Na třídění skla se používají dva druhy 

kontejnerů. Barevné jde do zeleného, čiré 

pak do bílého. V případě, že je jen jeden 

druh kontejneru, můžete do něj vkládat sklo 

bez ohledu na jeho zbarvení. Při vhazování 

skla do kontejneru ho nemusíte rozbíjet.
Do zeleného kontejneru můžeme vyhodit: 

jakékoliv barevné a mléčné sklo (např. 

nevratné lahve od nápojů), prázdné 

lahvičky od léků, ale například i tabulové 

sklo z oken či dveří.



Nápojové kartony jsou složeny z několika 

vrstev. Označují se jako Tetra Pak. Tento 

odpad se vhazuje do tříděných kontejnerů 

oranžové barvy. Do těchto kontejnerů 

můžeme vyhodit:

krabice od vína, džusů, mléka a mléčných 

výrobků (např. smetana), které je nutné 

vždy sešlápnout a zmenšit jejich objem.

Kartony



Do směsného odpadu se vyhazuje 

vše, co není možné třídit, respektive 

recyklovat. Na směsný odpad se 

používají klasické černé kontejnery. 

Můžeme vyhodit:

Obaly od pizzy, silně znečištěné obaly 
od potravin, mastné obaly, mokré 
papírové obaly, obaly od zubní pasty, 
dětské pleny, papírové kapesníky, sáčky 
od polévek, kávy, atd.

Směsný komunální odpad



Na kompost, můžeme vyhodit: 

ovoce, zeleninu, slupky, čaj, kávu, trávu, 
listí, květiny, plevel, skořápky vajec, 
květináče z lepenky nebo rašeliny apod.

Kompost



Zábava

• Podívejte se na pohádku, jak prasátko Pepa třídí odpad (pozor barvy 
kontejnerů jsou jiné než kontejnery v ČR)

• https://www.youtube.com/watch?v=ZmNDn5jgoAc

• Interaktivní stránky pro děti o třídění odpadu. Jsou zde i online hry a 
omalovánky

https://www.mladsi.tonda-obal.cz/uvod/trideni-a-recyklace/

https://www.youtube.com/watch?v=ZmNDn5jgoAc
https://www.mladsi.tonda-obal.cz/uvod/trideni-a-recyklace/

