
Povedzte “
NIE”

odpadu



Hra je určená pre dvoch a viacerých hráčov. Obsahuje 25 párov 
kartičiek s obrázkami písmeniek vytvorených  z odpadu.

Kartičky rozmiestnite obrázkami dolu náhodným spôsobom. Hra 
začína otáčaním dvoch kartičiek s cieľom nájsť rovnaký pár. V prípade, 

že sú otočené kartičky odlišné, hráč vráti kartičky na svoje miesto 
obrázkom dolu a pokračuje ďalší hráč. Ten, kto nájde dve rovnaké  

kartičky, získava 1 bod.

Nájdené kartičky musí hráč priradiť k správnemu kontajneru na ZBERNEJ 
KARTE. Čiže papierový odpad patrí do modrého kontajnera, plechovky do 

červeného a pod. Správnym priradením záskava ďalší bod a má právo otočiť 
ďalšiu dvojicu kartičiek z hracej plochy. Ak hráč zaradí pár kartičiek na 
ZBERNÚ KARTU nesprávne, v hre pokračuje ďalší hráč v poradí. Hráči si 

následne ukladajú správne karty na kôpke pri sebe tak, aby ostala ZBERNÁ 
KARTA opäť voľná.

Na záver si hráči sčítajú body za zozbierané kartičky , ako aj ich správne 
priradenie ku kontajnerom. Vyhráva ten, kto nazbieral najviac bodov. 

Viete z písmeniek poskladať slovo? Ten, koho slovo bude najdlhšie, 
získava 10 dodatočných bodov a môže poradie ovplyvniť!







www.e-cycling.sk

Patria sem:
Stlačené alebo zošliapnuté 

PET fľaše od nápojov, igelitové 
a mikroténové vrecká, baliace fólie, 

polystyrén, obaly od pracích prostriedkov, 
kozmetiky, kelímky od jogurtov, obaly z CD.

Nepatria sem:
Mastné obaly zo zvyškom potravín alebo obaly 

z čistiacich prostriedkov. Podlahové krytiny, 
novodurové rúrky, obaly od nebezpečných 

látok, ako napr. motorových olejov, 
chemikálie, farby a pod.

Patria sem:
Nevratné obaly zo skla od 

alkoholických alebo 
nealkoholických nápojov, sklenené 

nádoby, tabuľové sklo z okien a dverí 
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor), 

sklenené črepy a pod.

Nepatria sem:
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, 

zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokované 
sklo. Technické sklo alebo sklo s obsahom 

chemických látok. Vratné fľaše vráťte 
naspäť do obchodu.

Patria sem:
Noviny, časopisy, kancelársky 

papier, reklamné letáky, krabice, 
kartóny, papierové obaly, papierové 

tašky, čokoľvek z lepenky. Nevadí ani 
papier s kancelárskymi sponkami alebo 

skartovaný papier.

Nepatria sem:
Zväzky kníh s väzbou, mokrý, mastný alebo 

znečistený papier, asfaltový a dechtový 
papier, použité plienky a hygienické 

potreby, alobal a pod.

PLASTYPAPIER

SKLO KOVY
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Patria sem:
Kovové obaly, konzervy, 

kovové výrobky a súčiastky, alobal, 
nápojové plechovky. Kovové obaly 

a kovy je  taktiež možné odniesť do zberní 
kovov, príp. do zberných dvorov.

Nepatria sem:
Kovové obaly kombinované s iným obalom, 

napr. tuby z krémov a pást. Mäkké sáčky, 
napr. sáčky z kávy. Nevhadzujte ani kovové 

obaly obsahujúce zvyšky nápojov 
a potravín.
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1. Ako nazývame nádobu na odpad?
2. Ako sa nazýva proces opätovného využitia už použitých materiálov 
 a produktov?
3. Aký odpad je najlepší?
4. Medzi aký odpad patrí žiarivka?
5. Čo sa znečisťuje emisiami pri spaľovaní odpadu?
6. Čo môže vzniknúť zo 670 kusov hliníkových plechoviek?
7. Ktoré prírodné zdroje šetríte recykláciou papiera?
8. Ktorý materiál je 100 % recyklovateľný?
9. Ako sa volá miesto, kam uskladníme odpad natrvalo?
10. Ako nazývame obal, v ktorom sa predáva džús alebo mlieko?
11. Ktorý odpad vhadzujeme do žltej nádoby?
12. Akej farby je kontajner na papier?



Kontajnery vyfarbi podľa obrázkov

Odpadky v strede priraď čiarou do správneho kontajnera.
Buď pozorný, pretože niektoré veci nepatria ani do jedného kontajnera - tie prečiarkni.



Patria sem:
Noviny, časopisy, kancelársky 

papier, reklamné letáky, krabice, 
kartóny, papierové obaly, papierové 

tašky, čokoľvek z lepenky. Nevadí ani 
papier s kancelárskymi sponkami alebo 

skartovaný papier.

Nepatria sem:
Zväzky kníh s väzbou, mokrý, mastný alebo 

znečistený papier, asfaltový a dechtový 
papier, použité plienky a hygienické 

potreby, alobal a pod.

PAPIER

Patria sem:
Stlačené alebo zošliapnuté 

PET fľaše od nápojov, igelitové 
a mikroténové vrecká, baliace fólie, 

polystyrén, obaly od pracích prostriedkov, 
kozmetiky, kelímky od jogurtov, obaly z CD.

Nepatria sem:
Mastné obaly zo zvyškom potravín alebo obaly 

z čistiacich prostriedkov. Podlahové krytiny, 
novodurové rúrky, obaly od nebezpečných 

látok, ako napr. motorových olejov, 
chemikálie, farby a pod.

PLASTY

Patria sem:
Nevratné obaly zo skla od 

alkoholických alebo 
nealkoholických nápojov, sklenené 

nádoby, tabuľové sklo z okien a dverí 
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor), 

sklenené črepy a pod.

Nepatria sem:
Porcelán, keramika, drôtené sklo , autosklo, 

zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokované 
sklo. Technické sklo alebo sklo s obsahom 

chemických látok. Vratné fľaše vracajte 
naspäť do obchodu.

SKLO

Patria sem:
Kovové obaly, konzervy, 

kovové výrobky a súčiastky, alobal, 
nápojové plechovky. Kovové obaly 

a kovy je  taktiež možné odniesť do 
zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Nepatria sem:
Kovové obaly kombinované s iným obalom, 

napr. tuby z krémov a pást. Mäkké sáčky, 
napr. sáčky z kávy. Nevhadzujte ani kovové 

obaly obsahujúce zvyšky nápojov 
a potravín.

KOVY
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