
 

 

Není vzduch jako vzduch 

Úvod 

Vítáme vás u nových, tentokrát “obalově-vzdušných” recyklohrátek!   

 

Společně se v Recyklohraní už dlouho zabýváme vším, co se týká třídění a recyklace odpadů. 

Víme, jak sbírat a třídit papír, plasty či sklo, víme kam s vybitými bateriemi a mnoho z nás 

má díky Recyklohraní zkušenosti se sběrnými dvory a se zpětným odběrem použitých 

drobných elektrozařízení. Poznali jsme už také, jak zacházet s různou energií – jak si vyrobit 

motorek nebo jak uvařit oběd v jednoduché solární peci…   

 

Ale přes to všechno je i nadále ještě co objevovat, protože se před námi neustále odkrývají 

další možnosti a aktivity, jak šetřit energie a přírodní zdroje.  

 

Jednou z takových nových možností je - vyhýbat se vzduchu!   

Cože?  Říkáte si... Tak to je nějaká pěkná hloupost! Bez vzduchu se přece nedá žít!   

Ale bez toho vzduchu, co máme my na mysli, se žít a dýchat určitě dá!   

Například víme, že některé výrobky jsou baleny v mnoha zbytečných obalech, s nimiž si tak 

vlastně navíc kupujeme i vzduch…   

Nevěříte?    

My v Recyklohraní, když něčemu nevěříme, anebo něco o něčem nevíme, vysíláme naše dva 

kamarády Katku s Honzou, aby zjistili víc.   

Tentokrát budou pátrat, jak je to tedy s obaly a tím zbytečným vzduchem…   

 

Dosud vám Katka s Honzou pomáhala a radila s jednotlivými úkoly. Nyní by však rádi zjistili, 

jak jste na tom s vědomostmi o recyklaci vy. Myslíme tím vás, žáky 5. a 9. tříd základních 

škol. Pro vás tito naši dva šikulové připravili jednoduchý dotazník. Více informací naleznete 

ve svém zadání úkolu. 

 

Tak a dost řečí, pusťte se do toho.   

 

Příběh pro MŠ 

V pondělí ráno se při převlékání v šatně mateřské školy potkali Honzík s Kačenkou.   

„Kačenko, v sobotu mám narozeniny. A budu mít oslavu!” hlásí hrdě Honzík.   

„Že k nám taky přijdeš? Že může přijít, mami?” ujišťuje se.   

„Samozřejmě, že ano,” odpověděla Honzíkova maminka a hned se začala domlouvat s 

Katčinou maminkou, v kolik hodin mají Katku přivézt.   

„Maminka mi upeče óóóbrovský dort s Mimoňama a s tatínkem půjdeme koupit koloběžku. A 

pak přijde babička s dědou. A mají pro mne taky dárek. A říkali, že to bude vééélké 

překvapení. A ... a ...,” ještě se snažil něco říct, ale to už je oba paní učitelka odváděla do 

třídy, kde si začali hrát a na oslavu tak v tu chvíli zapomněli.   

V sobotu šlo vše podle plánu. Honzík dostal “mimoní” dort, koloběžku a začal rozbalovat 

velký balík od dědečka a babičky. Když rozvázal stužku, roztrhl lesklý balicí papír 



 

(pochopitelně také s obrázky “mimoňů”), objevila se barevná krabice zatavená ještě v 

igelitové fólii.   

„Jé, hurá, stavebnice, přesně tu jsem chtěl od Ježíška na vánoce…“ skákal Honzík radostí a 

začal se přes ten igelit dobývat dovnitř.   

Uvnitř celé té velké krabice bylo ale naskládáno jen několik malých plastových sáčků s díly 

stavebnice. „ Jé, tati? Proč je toho v tak velké krabici tak málo?” řekl zklamaně Honzík.   

„ Z toho moc nepostavíme, viď že mi koupíte zítra ještě jednu?”   

Rodiče a babička s dědou se na sebe mlčky podívali... A napadlo je - koupili jsme zbytečný 

vzduch...  

 

Zadání pro MŠ 
 

Zařazení do výuky a obecné pokyny k úkolům 

Hlavní náplní tohoto úkolu Recyklohraní jsou „zbytečné obaly“ v rámci takzvané 

posloupnosti (hierarchie) nakládání s odpady.   

Jedná se o velmi širokou problematiku, ale my se dnes budeme zabývat pouze jednou oblastí 

a tou je “přiměřenost” obalů. Je totiž známo, že obal výrobku ne vždy odpovídá jeho 

skutečným rozměrům nebo obsahu. Týká se to hlavně potravin, kosmetiky a drogistického 

zboží, potravinových doplňků či hraček.   

Obaly jsou všude kolem nás. Chrání výrobky před poškozením, potraviny před zkažením, 

umožňují snadnější transport předmětů atd. To je samozřejmě v pořádku.   

Co je ale zbytečný obal, odpad a proč?   

Je poměrně běžné, že se různé předměty a výrobky často nesmyslně balí do několika vrstev 

různých obalů, že balení výrobku neodpovídá velikosti nebo obsahu výrobku - ale tím, že je 

větší a nápadnější vypadá lákavěji a my pak máme pocit, že jsme více a lépe nakoupili…  

 

Rozviňte proto s dětmi, žáky a studenty diskusi na toto téma, že obal a obsah výrobku nemusí 

vždy být stejný a přiměřený jeho skutečným rozměrům, objemu (váze) a vzhledu, proč  tomu 

tak je a jak se zvyšuje s nadbytečným obalem ekologická zátěž 

 

Diskutujte:   

- co si kdo pod pojmem “zbytečný” obal představí, co je ještě funkční obal a co už obal 

“navíc”,   

- jakou mají děti, žáci a studenti vlastní zkušenost s nadměrným obalem (zda se s tím už 

setkali, viděli či koupili a proč),   

- co si myslí, že by se dalo a mohlo prodávat v menším obalu, 

- co by se dalo a mohlo prodávat ve vratných či opakovaně použitelných obalech a jaké jsou 

možnosti takových víceúčelových obalů  (látkové tašky místo igelitek, vlastní nádoby aj.), 

- jak se dají obaly recyklovat a co se z recyklátu dá vyrobit. 

  

Zamyslete se společně nad tím, co je ještě ochrana výrobku před  poškozením, rozdrcením 

(vakuově balené brambůrky, sušenky aj.) a co už je marketingový trik výrobce či prodejce 

(různá dárková balení 2+1, akce typu XXL, 10 % navíc za stejnou cenu apod.) 

   

 

 



 

Řekněte si, jak bychom obecně měli nakládat s odpady:   

1. Chovat se tak, abychom tvořili – produkovali –  odpadu co nejméně. 

2. Věci, které již nepotřebujeme, ihned nevyhazovat, ale snažit se najít pro ně náhradní 

využití. 

3. Třídit odpady v domácnosti, vyrábět z nich nové věci nebo je používat k novým účelům – 

tedy RECYKLOVAT.   

4. Ze zbytkových odpadů, které nelze již dále využít, průmyslově vyrobit energii (spalovny). 

5. Na skládku ukládat pouze odpad, který již nelze nijak dále zpracovat a využít.   

 

Doporučení – tip na školní výlet do Prahy   

V pražském Národním zemědělském muzeu do konce prosince letošního roku probíhá 

interaktivní výstava “Od věku sloužím člověku” o historii a současnosti obalů na potraviny a 

jejich recyklaci.   

Přibližuje význam a jednotlivé funkce různých obalů a vývoj materiálů pro balení, k vidění 

jsou zajímavé historické exponáty.   

http://nzm.cz/nzm-praha/od-veku-slouzim-cloveku-ii-cast/  

 

Internetové odkazy, které lze využít při vypracování úkolů:  

www.recyklohrani.cz  

http://arnika.org/hierarchie-nakladani-s-odpady  

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=hierarchie_nakladani_s_odpady&site=odpady 

http://www.kic-odpady.cz/legislativa.html 

 

Úkol 1 „Jak jsem zabalený?“ 

Na základě úvodního příběhu Katky a Honzy si povídejte s dětmi úměrně věku a jejich 

rozumovým schopnostem o tom, že někdy obaly výrobků neodpovídají skutečnému obsahu a 

proč tomu tak je:   

- že větší obal bez ohledu na obsah uvnitř je na pultech nápadnější a více si ho všimneme, 

zdá se tak, že za svoje peníze  kupující získá výrazně více, než tomu je ve skutečnosti,  

- že velikost, zdobnost a lákavost balení kupujícího zaujme na první pohled více, než 

kvalitou srovnatelný stejný výrobek v nenápadném úsporném ekologickém obalu, kterého si 

nikdo nevšimne,   

- že převážně všechny drobné předměty jsou v současnosti jednotlivě baleny v plastových 

fóliích, což sice usnadňuje manipulaci s nimi (transport, evidenci v obchodech apod.), ale 

zvyšuje produkci odpadu. 

  

Prozkoumejte s dětmi balení nějakého elektronického výrobku a zjistěte, z čeho všeho se 

skládá obal. 

 

Navštivte s dětmi prodejnu elektroniky a požádejte prodavače o rozbalení nějakého 

elektrospotřebiče, abyste mohli zjistit, z čeho všeho se balení výrobku skládá a co a kam se 

dá poté recyklovat (papír, plast, igelit, polystyren, drátky, baterie  apod.). Udělejte si 

společnou fotografii nad rozbaleným výrobkem.  

  

http://nzm.cz/nzm-praha/od-veku-slouzim-cloveku-ii-cast/
http://arnika.org/hierarchie-nakladani-s-odpady
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=hierarchie_nakladani_s_odpady&site=odpady
http://www.kic-odpady.cz/legislativa.html


 

Pozn.: v prodejně nemusí prodavač rozbalit přímo nový výrobek, stačí poskytnout k 

prozkoumání obal od rozbalených výrobků vystavených v prodejně.  

 

Pokud se v okolí školky nenachází žádná vhodná prodejna, požádejte rodiče, zda 

nenakupovali v poslední době elektroniku (event. jiné zboží), od níž by měli kompletní 

balení, které by děti mohly prozkoumat.  

  

Připomeňte si s dětmi sběrné kontejnery a jejich barvy pro třídění konkrétního druhu 

odpadu.  Kam patří jednotlivé části rozbalené krabice? 

 

Pomůcky 

Digitální fotoaparát nebo mobilní telefon s fotoaparátem, připojení k internetu.   

 

Výstup výsledků 

Po vypracování úkolu nám do Recyklohraní zašlete:  

 min. 1 společnou fotografii u rozbalené krabice s jednotlivými částmi obalu 

 

Úkol 2 „I s malou krabicí lze hrát velké divadlo“ 

Připomeňte si klasickou českou pohádku „O Otesánkovi“. Přečtěte ji dětem a zahrajte si ji 

s nimi jako divadlo. 

Vyrobte s nimi z papírové krabice Otesánka a z různých zbytkových obalových materiálů 

(krabičky od bonbonů, lahvičky a obaly od nápojů, tuby od vitaminů, event. modelovací 

hmoty) figurky lidí i zvířátek a předměty vyskytující se v pohádce a zahrajte si divadlo, co 

všechno a kolik čeho se do Otesánka vejde . 

 

Pomůcky 

Různé druhy krabic a obalů, výtvarné potřeby, digitální fotoaparát nebo mobilní telefon 

s fotoaparátem, připojení k internetu. 

 

Výstup výsledků 

Po vypracování úkolu nám do Recyklohraní zašlete: 

 fotografii vyrobených figurek 

 fotografii ze hry loutkového divadla 

 

Hodnocení MŠ 

Každá škola, která zašle soubory uvedené v zadání, získá: 

 za min. 1 společnou fotografii u rozbalené krabice (úkol č. 1) 100 bodů 

 za fotografie loutek a z loutkové hry s krabicemi – zaslání min. 2 ks fotografií                    

(úkol č. 2) 150 bodů 

 

 



 

 

Pokyny k předání úkolu 

* Každá škola zasílá výstupy dle zadání pro jednotlivé stupně škol. 

* Řešení nám zasílejte prostřednictvím www.recyklohrani.cz. 

* Postup odeslání přes webové stránky: 

 Klikněte na „Přehled úkolů“. 

 U aktivního úkolu vpravo najdete odkaz „Odeslat úkol“. Klikněte na tento odkaz. 

 Otevřou se Vám informace o úkolu včetně možnosti odeslání odpovědi. Vložíte 

požadované soubory a stisknete „Odeslat“. Pozor, lze vložit i více příloh najednou, 

opětovné zaslání dalších příloh již není možné, úkol lze odeslat pouze jednou. 

* Nepodaří-li se Vám odpověď zaslat přes webové rozhraní, máte možnost využít e-mail 

info@recyklohrani.cz. V mailu je potřeba uvést IČ Vaší školy. 

* Budeme moc rádi, připojíte-li pár slov k Recyklohraní - Vaše připomínky, náměty či 

nesmírně cenné zkušenosti. Své názory nám Vy a Vaši žáci můžete sdělit i na facebookovém 

profilu www.facebook.com/recyklohraní. 

POZOR! Prosíme, nezasílejte nám Vaše práce poštou. Děkujeme za pochopení. 

 

Termín odevzdání a vyhotovení prací 

Své práce zasílejte nejpozději do 15. června 2016. 

Práce budou vyhodnoceny a body připsány do 30. června 2016. 

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na emailové adrese 

info@recyklohrani.cz nebo na telefonní lince Recyklohraní 739 280 887. 

 

 

 

 

 

 


