
4 ŽIVLY U NÁS DOMA 

Zadání 4. kola - OHEŇ 

 

Úkol č. 1 - Spalovny, vliv produkce odpadů na životní prostředí  

- Seznamte se s webovou adresou www.vitejtenazemi.cz   

- Zjistěte, jak jsou spojeny odpady s riziky pro naši krajinu (jaký mají odpady vliv na krajinu). Zjištěné 

informace uveďte v úkolu č. 3  

- Zjistěte, kde v České republice se nacházejí spalovny odpadů. Uveďte jejich názvy a místa kde se 

nacházejí.  

- Vyberte si nejbližší spalovnu odpadů, navštivte její webové stránky a zjistěte o ní informace: jaké 

technologie používají, jaké služby poskytují. Zjištěné informace uveďte v úkolu č. 3  

 
Úkol č. 2 - Třídění odpadů  

- Dohodněte se s rodiči a po dobu 14 dní doma každý třiďte odpad podle toho, na jaký odpad máte v ulici 

kontejnery. U třídění se vyfoťte s dalším členem vaší domácnosti.  

- Domluvte se ve skupině a vymyslete, co by se dalo vyrobit/jak by se dal účelně využít nějaký odpad, 

který vyprodukujete v domácnostech (např. z prázdné krabice od mléka lze vyrobit peněženku, nebo z 

prázdné PET lahve lze vyrobit krmítko, apod). Nápady jistě najdete na internetu.  

- Dohodněte se s jedním z vašich učitelů (např. na výtvarné výchově) a s celou třídou tento výrobek z 

odpadu vyrobte tak, aby si ho každý ze spolužáků odnesl domů.  

- S výrobky se celá třída vyfoťte.  

 
Úkol č. 3 - Dokumentace  

- Zjištěné informace odprezentujte, a svoji prezentaci natočte na video (určitě si poradíte).  

- V prezentaci uveďte jak informace z úkolu č. 1, tak komentáře k úkolům z druhé části (jak se vám třídilo, 

na jaké odpady jste třídili, jaké výrobky jste se třídou vyráběli, apod.)  

- Prezentace by se měli zúčastnit všichni ze soutěžní skupiny a všichni by se také měli na prezentování 

podílet.  

- Odešlete nám, prosíme, ´balík´ všech podkladů (prezentace, video, fotky) uložený na jednom z 

internetových úložišť (ulozto.cz, uschovna.cz, leteckaposta.cz, atd.)  

- Prosíme, abyste svůj balík i dokumenty náležitě označili (z jaké jste školy, třídy a jména členů soutěžní 

skupiny)  

 

Budeme se těšit na vaše zpracované prezentace a výstupy. Zašlete je nejpozději do 20.5. 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

CEV VIANA při Schole Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov, viana@humanitas.cz 
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