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Až 100 milionů PET lahví a plechovek
skončí každý rok v české přírodě. A jsou z toho smutné, protože by 
stačilo málo a nemusely by být ošklivým odpadem, který se povaluje 
v ulicích. Mohly by dostat nový život.

Vyrazte s námi ven a zjistěte, 
jak jim i přírodě pomoci.

Co budeš potřebovat: 
vytištěný pracovní list, tužku, pastelku nebo fixu,
můžeš s sebou vzít i pytel na odpadky a rukavice

1. úkol: Vymysli jméno pro paní PETku a slečnu plechovku a zapiš.

..................................

.................................. Ahoj,  
já jsem

Dobrý den,     
 moc mĚ   tĚ  ší,    mé jméno je

Úkol č. 3: Recyklace je jakýkoli způsob využití odpadů, kdy je odpad znovu zpracován na výrobky, 
materiály nebo látky, ať pro původní nebo jiné účely jejich použití.

Úkol č. 4:  Dnes se PET lahve recyklují např. do textilních vláken na výrobu oblečení. To už pak ale 
znova zrecyklovat nejde.

Úkol č. 6: Dnes se k recyklaci dostanou asi 3 plechovky z 10.N
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6. Úkol: Tipni si a vybarvi. Kolik plechovek z deseti se v Česku do-
stane k recyklaci? Správné číslo najdeš v nápovědě. 

8. Úkol: Spočítej: Za každou PETku a plechovku byste v obchodě 
mohli dostat 3 koruny. Kolik byste dostali za váš dnešní 
„úlovek“ celkem korun? 

7. Úkol: Najdi nejbližší kontejner na tříděný odpad. 

 „Kdybychom byly zálohované, k recyklaci by se nás dostalo    
devět z deseti.“

„Jestli jste nás cestou sbírali, dejte nás do těch správných 
kontejnerů, pokud je v nich ještě nějaké místo.“

„Je fakt, že u vás v plastech bývá narváno. U nás v kovech
často taky, teda pokud se vám podaří ten správný kontej-
ner najít.“



5. Úkol: V některých zemích jsou PET lahve zálohované, podobně 
jako jsou v Česku zálohované a vratné lahve od piva. Jak 
to funguje, vidíš v  našem „cirkulárním kolečku“, dokresli 
chybějící obrázek.

1. Koupím si nápoj a k jeho 
ceně zaplatím navíc 3 Kč 
zálohu za obal (PETku, 

plechovku)

2. Po vypití vrátím prázdný 
obal v obchodě a dostanu 

zpět 3 Kč

3. Z obchodu pak 
lahve a plechovky 
odvezou na třídicí 

linku, kde se počítá 
a třídí materiál 

4. Pak se lahve a plechovky 
zrecyklují a vznikne z nich 

materiál na výrobu nových 
lahví a plechovek

5. Vyrobí se nové lahve 
a plechovky z recyklovaného 

materiálu a naplní se nápojem

6. V obchodě si 
můžete koupit nápoje 
v recyklovaném obalu

Chceš zálohované PETky a plechovky? Rodiče mohou podepsat petici zde:

2. Úkol: Projdi svůj oblíbený park a spočítej a zapiš, kolik PETek 
a plechovek se v něm jen tak povaluje. Za každou udělej 
čárku. Můžeš je i  rovnou posbírat do pytle a  odnést do 
kontejneru, když budeš chtít. Nezapomeň ale na rukavice 
a dezinfekci. 

3. Úkol: Vysvětli, co je to recyklace.  

4. Úkol: Nakresli, co může vzniknout z PETky, když ji recykluješ. 

Kolik PETek a plechovek jsi našel celkem?

„Za každou moji nalezenou ségru udělej 3 dřepy.“ 

„Za každou moji kámošku oběhni mámu/tátu.“ 

„ Až dosloužím, nejraději bych se znova stala PETkou, protože 
tak můžu žít donekonečna. Když ze mě vyrobí třeba tričko, 
nakonec skončí v  popelnici. Ale když ze mě vyrobí znova 
PETku, můžou mě recyklovat pořád dokola.“

Vyfoť vypracovaný list a  pošli ho na email:  
info@zalohujme.cz. Když tě vylosujeme, dostaneš 
bavlněné triko nebo tašku Lovců PETek a plechovek.

Vyhraj! 


