
REFERÁT 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

Jméno: Michal Šustr 

Datum vypracování referátu: 4.4.2021 

Referát pečlivě vypracuj. Můžeš do něho i kreslit nebo vlepovat obrázky. Pokud máš možnost 

vyfotografovat místo s kontejnery ve vašem okolí a potom sem obrázek vložit, je to také 

samozřejmě možné. Na vypracování máš 14 dní, termín odevzdání je 6. dubna. Pozor, referát 

má 4 body, nezapomeň si prohlédnout stranu číslo dvě. 

  

1. Zjistěte, kde se ve vašem okolí nacházejí kontejnery na tříděný odpad. 

Které kontejnery to jsou? Pokud potřebujete vyhodit sklo, oblečení nebo 

bioodpad, kam je vyhazujete.  

 

V naší vesnici Starý Mateřov máme kontejnery na tříděný odpad blízko (asi 150 

m) od našeho domu. Máme tu žluté kontejnery na plasty, modré na papír, bílé 

na bezbarvé sklo a zelené na barevné sklo. Takto jsem je vyfotil: 

 

 

Ještě máme u obchodu (asi 500 m od našeho domu) kontejner na oblečení. 

 

 

 



Minulý týden dostal každý kdo chtěl i svůj vlastní kontejner na plasty, tak máme 

už 2  – ještě černý na komunální (říká se mu i směsný) odpad: 

 

 

Ještě existují kontejnery na bioodpad – hnědé, na elektroodpad – červené a na 

kartonové obaly od nápojů – oranžové. 

 

 

 



Našli jsme s rodiči i popis co do kontejnerů patří a nepatří: 

 

 

 

2. Vyhledejte sběrná střediska nebo sběrné dvory odpadu v okolí vaší obce. Jaký 

druh odpadu se sem vyváží? 

Nejbližší sběrné středisko je 8 km kovošrot Jarý, kam se může dávat papír, 

železo, autovraky a autobaterie. Ještě jsme tam nebyli, papír skladujeme 

v garáži a vozíme dvakrát ročně do školy, kde je na něj přivezen kontejner. 

 

3. Proč je tak důležité odpad třídit 

Je to důležité, protože jinak by byla planeta znečištěna. Šetříme hlavně přírodu, 

ale i peníze, které by byly potřeba na výrobu bez recyklace. Například tříděním 

papíru zachráníme hodně stromů. Ušetří se i místo na skládkách, tím, že se 

některý odpad ještě použije. 

 



4. Pokud jsi informace vyhledával na internetu, uveď zdroje (odkaz na webovou 

stránku)  

https://www.dewolf.cz/blog/jak-tridit-odpad/ 

https://www.ave.cz/cs/o-spolecnosti/novinky/trideni-odpadu-cesi-patri-k-

evropske-spicce-delaji-ale-zbytecne-chyby.-podivejte-se-jake 
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