
Třídíme odpad - 2. stupeň

2.

1. Dopište pořadí jednotlivých kroků životního 
cyklu PET lahve. 

Životní cyklus PET lahve

pořadí pořadíjednotlivé kroky jednotlivé kroky
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MLETÍ A PRANÍ
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PŘEPRAVA, PRODEJ, VZNIK ODPADU

DALŠÍ VYUŽITÍ
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chlor
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ZPRACOVÁNÍ 

VÝROBA A PLNĚNÍ

SVOZ ODPADU

DOTŘÍDĚNÍ

TŘÍDĚNÍ ODPADU ČI ODHOZENÍ PET LAHVE

Pravda nebo lež? Rozhodněte o pravdivosti těchto tvrzení.

ANO NE

3.

Z PET lahví se 
vyrábí také lavičky 

a zatravňovací dlaždice.

Před vhozením do kontejneru 
se PET lahev nesmí pomačkat 

ani sešlapat.

Plastové lahve se sváží 
s ostatními plasty 

na třídicí linku.

 PET lahev se 
v přírodě rozloží asi 

za 15 let.

Kousky rozemletých 
PET lahví se nazývají 

PET FLAKES.

Vytříděné PET lahve se 
mohou použít na výrobu 

nových PET lahví.

Regranulát je druhotná 
surovina ve formě malých 

peciček.

Třídíme odpad

Proces mletí a praní
Při praní rozdrcených PET lahví se od sebe oddělí 2 základní části lahve. 
Zapište do obrázku, která část se drží u hladiny a která klesá ke dnu.

Zvolte správnou odpověď:
Oddělení těchto částí je 
možné díky jejich rozdílné...

a) rozpustnosti.
b) tepelné vodivosti.

c) hustotě.
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Třídíme odpad - 2. stupeň

4.
Zajděte do 4. podlaží a prohlédněte si popelnice 
shora. napište, k čemu se používá pěnové sklo a PET 
vlákno.

Jak se říká směsi střepů s primárními surovinami pro výrobu skla? 
Tato směs se dále taví.

Rozhodněte, které věci patří do kontejnerů 
na tříděný odpad. Svou odpověď ověřte pomocí 
dotykového kiosku na zdi vpravo od popelnic. 

pěnové sklo ..............................................................

..............................................................PET vlákno

5.

6.

PET lahve

Plastové 
trubky

Igelitové 
tašky, sáčky

Plastové 
nádoby

Kelímky
Nádobky 
od olejů

Kontejner 
na plasty

Skleněné 
lahve

Tabulové   
sklo

Keramika, 
porcelán

Lahve 
od chemikálií

Zrcadla, 
autosklo

Kontejner 
na sklo

Skleněné 
nádoby

Noviny, 
časopisy

Krabice, 
karton...

Obálky Mokrý či 
mastný papír

Obvazy, 
vložky

Kontejner 
na papír

Kancelářský 
papír

Kartonové 
obaly od 
nápojů

Kartonové 
obaly od 
omáček

Kartonové 
obaly 

od mléka
Obaly od 

chipsů

Blistry 
s papírem

Kontejner 
na nápojové 

kartony

4. podlaží - Věda v domě

Kelímky

2. stupeň ZŠ

tepelná izolace 

oblečení, výplně polštářů a spacáků

sklářský kmen


