SOUTĚŽ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 12 LET

TÝDEN ODPADOVÉHO DETEKTIVA

Ahoj, chceme tě pozvat k účasti v soutěži, ve které si můžeš zahrát na
odpadového detektiva. Tvým úkolem bude celý týden doma pozorovat, jaký
odpad vyhazujete a jak s ním dále nakládáte.
Vytvoř si svůj deník detektiva a vše tam zaznamenávej. Hodnotit budeme
jak tvoje vědomosti, tak grafické provedení deníku (obrázky, fotografie,
mapky, fantazii se meze nekladou). Pokud si nebudeš vědět rady, popros
rodiče, staršího sourozence, babičku, dědu nebo třeba paní učitelku.

Deník vlož do obálky, na obálku napiš svoje jméno, adresu a telefonní číslo
a označ ji velkým písmem „DENÍK“. Zalepenou obálku odevzdej v podatelně
městského úřadu do 31. srpna. Jména vítězů budou zveřejněna v říjnovém
vydání měsíčníku Kynšperský zpravodaj a na vítěze čeká odměna.

SOU

A ČEHO SI TEDY VŠÍMAT? Malá nápověda…

Kolik vás je doma?
Zkus sledovat, jaký odpad vyhodí tvůj bráška, sestřička, mamka nebo taťka, jaký odpad
zbyde po vašem domácím mazlíčkovi? Kdo co vyhazuje? Můžeš nakreslit nebo vyfotit.

Kam odpadky odkládáte?
Kolikrát za týden vynášíte odpadkový koš? Napiš to do deníku, vyfoť se. Ukaž, co všechno jsi
vyhodil za den ty? Kolik kusů bylo odpadu, jaký odpad to byl? Viděl jsi, jak maminka vaří
a kolik odpadků po vaření zbylo? Kam je dala? Kolik máte doma nádob na odpad a jaké?

Třídíte doma odpad?
Co vlastně znamená třídit odpad, k čemu je to dobré? Víš, jaké barvy kontejnerů jsou
ve městě umístěny? Jaký odpad do nich patří? Kde máte nejbližší hnízdo nádob na tříděný
odpad? Třídíte doma i bioodpad? Co všechno patří do nádoby na bioodpad?

Kdo vám popelnice vyváží?
Kolikrát za týden k vám dojedou popeláři? Víš kdy, a kdo vám vyváží popelnice? Jaká firma?
Jaké mají auto?

Co se děje s odpadem po vysypání kontejneru?
Víš, kam popeláři sváží odpad a co se s ním potom děje? Kolik plastových sáčků za týden
doma použijete? Myslíš, že bychom mohli plastové sáčky a tašky nahradit? Čím?

Co by se dalo dělat lépe?
Můžete dělat něco doma jinak? Co dělat abychom snížili množství odpadu ve městě? Dá se
odpad znovu použít? Opravit? Šlo by něco koupit bez obalu?

