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Povalující se odpadky v okolí sběrných nádob jsou občas vidět v každém městě či vesnici.  Je to často 

důsledek podceňování nebo neznalosti správného skládání odpadů před uložením do kontejnerů. 

Neposkládaný odpad zabírá díky svému objemu až čtyřnásobně více místa oproti odpadu správně 

složenému, a proto jsou kontejnery na odpady někdy přeplňovány a odpad se hromadí kolem nich. 

Díky správně poskládanému odpadu je tedy možné umístit do sběrné nádoby více odpadu a dosáhnout 

tak snížení nepořádku v okolí těchto míst. Zároveň správně poskládaný odpad umožňuje zredukovat 

objem vlastních odpadů z domácnosti a tak se nemusí s odpadem tak často „chodit“ vynášet. 

Aktivita v rámci workshopu „Chtělo by to poskládat“ si klade za cíl přímou a hravou formou naučit děti 

předškolního věku jakým způsobem správně skládat odpady. Zároveň aktivita pomáhá zlepšovat 

motoriku (skládání různých tvarů dětem dobře známých materiálů) a podporuje kreativitu (sekvence 

„inovativní postup – překvapivý výsledek“). 

 

Jak to funguje? 
Před samotným skládáním je vhodné dětem vysvětlit, k čemu je to vlastně dobré. K tomu může skvěle 

sloužit například vycházka po okolí, během které se pedagog se skupinou zastaví u recyklačního hnízda 

a probere/zopakuje s dětmi jaké odpady do kterých nádob a kontejnerů na tříděný sběr patří. Zároveň 

dětem vysvětlí, že při nesprávném ukládání odpadů se mohou nádoby přeplnit a vznikne nepořádek. 

Tomu je možné předcházet správným skládáním odpadů. Na další den děti či rodiče pedagog požádá, 

aby si děti donesly obal od svého oblíbeného nápoje (PET láhev, krabice od nápoje či nápojová 

plechovka). 

Děti si do školky/školy přinesou z domova obal od svého oblíbeného nápoje. Při vlastním workshopu si 

děti svůj „odpad“ označí třeba fixem a naskládají obaly v nesložené formě do připravené nádoby, vědra 

či krabice takové velikosti, aby se tam odpady „nevešly“. Poté si své obaly opět rozeberou a zkusí si je 

pod pedagogickým vedením správně složit. Návod ke správnému skládání je v instruktážním videu na 

youtube.com v kanálu Odpadové poradenské – video „Chtělo by to poskládat – instruktážní video 

správného skládání odpadů pro děti“ (https://www.youtube.com/watch?v=wDerqK-960U ). Nakonec 

děti správně složené odpady znovu naskládají do nádoby/krabice, kam se tentokrát krásně vejdou. Pro 

děti to bude překvapivé zjištění, které by mělo být impulsem pro to, aby se samy snažily tyto druhy 

odpadů skládat a přenesly to i do svého domova.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDerqK-960U


Správné skládání obalů (názorně na videu): 
PET lahev: Z láhve sejmeme uzávěr a následně ji rukama srolujeme a opět vrátíme uzávěr zpět, aby 

nedošlo k nasátí vzduchu a udržela složený tvar. 

 

Nápojový kartón: U nápojových krabic („tetrapak“) nejprve sejmeme uzávěr, následně uvolníme 

přilepené rohy a krabici smáčkneme do placky, kterou podélně prohneme a zavíčkujeme. 

 

Plechovka: Plechovku uprostřed zploštíme a následně ohneme směrem dovnitř vrchní a spodní část. 

Celou plechovku poté co jevíce smáčkneme do tvaru placky. 

 

Nejlépe složené vzorky odpadů mohou děti namalovat na plakát, který by měl být umístěn ideálně nad 

nádoby pro tříděný odpad tak, aby dětem připomínal správné skládání odpadu. Plakát lze objednat na 

stránce https://www.odpadovaporadenska.cz/pro-obce/tridici-pexeso/. 

 

Příjemnou zábavu přeje Odpadová poradenská s.r.o. 
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