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ČLOVĚK, PŘÍRODA A ODPADY 
 
Člověk jako živý tvor (a jako všichni ostatní živočichové) je závislý na přírodě: nemůže žít bez vody, 
bez potravy, kterou nám poskytuje půda, bez vzduchu (kyslíku) produkovaného zelenými rostlinami a 
bez slunečního svitu (tepla a světla). 
Člověk jako jediný živý tvor využívá přírodu i k různým činnostem, které nesouvisí pouze se 
zachováním života: bere si z přírody různé suroviny a materiály, které dále zpracovává a vyrábí z nich 
předměty pro vlastní užitek. Touto činností ovlivňuje kvalitu životního prostředí a tím i život nejen 
lidí, ale i ostatních živočichů a rostlin. Předměty vyrobené v továrnách se po skončení vlastního 
životního cyklu stávají nepotřebnými. Většinou se však nemůžou vrátit do přirozeného přírodního 
koloběhu živin právě díky zásahu člověka. A tak se jich člověk zbavuje – stávají se odpadem. Téma 
nakládání s odpady z domácností a různých průmyslových provozů představuje široké spektrum 
problémů. Odpady končící ve spalovnách a na skládkách ovlivňují kvalitu složek životního prostředí. 
Oba způsoby likvidace vedou k plýtvání, ztrátě cenných surovin i energie do nich vložené.  
Jednou z možností, jak tyto následky lidské činnosti zmírnit, je prodloužení životního cyklu výrobku 
(jeho nové využití) a poté roztřídění na jednotlivé složky odpadu umožňující druhotné využití  
materiálů (recyklaci). 
 
Do snížení produkce odpadů se může zapojit každý z nás. Podle hierarchie nakládání s odpady 
bychom nejdříve měli učinit vše pro to, abychom vzniku odpadu úplně předešli. Toho lze docílit 
zejména zodpovědným spotřebitelským chováním (např. nakupujeme do vlastní tašky, vybíráme co 
nejméně zabalené výrobky, preferujeme výrobky v recyklovatelných obalech atd.). Výrobkům, které 
se po primárním využití stávají potenciálním odpadem, můžeme prodloužit jejich životní cyklus – 
použít je k dalším zástupným činnostem (např. různé plastové obaly můžeme použít jako nádobky 
pro sazeničky apod.). V další fázi odpad připravíme pro recyklaci – očistíme a roztřídíme. Pouze 
odpadky, pro které nenajdeme jiné využití ani správnou nádobu pro tříděný odpad a nejsou vhodné 
ani pro kompostování skončí ve směsném odpadu. 
 
Jak předcházet vzniku odpadu 

• Používat výrobky opakovaně 

• Upřednostňovat recyklovatelné materiály 

• Vzniklé odpady pečlivě třídit do sběrných nádob, nebo využívat sběrné dvory 

• Nakupovat jen potřebné věci 

• Zachovalé použité věci se snažit prodat nebo někomu věnovat 

• Snižovat množství obalů: co není potřeba, nemusíme balit, nebo jeden obal využít vícekrát 
(např. igelitové sáčky a tašky) 

• Rostlinné zbytky z kuchyně kompostovat 

• Využívat zpětného odběru elektrozařízení a dalších výrobků 
 
Jak správně třídit odpad 

• Vytvořit si doma vhodný prostor na třídění 

• Zajistit čistý tříděný materiál 

• Použít správné třídící nádoby 

• Některé odpady (PET lahve, krabice) před vyhozením sešlápnout 

• Pro ostatní odpady (nebezpečné, objemné) využívat sběrné dvory 
 
 
 

Vzniku odpadů je především třeba předcházet, výrobky maximálně využívat, a pokud to již 
nelze, tak se snažit jednotlivé materiály třídit a recyklovat. 

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne! 
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NÁMĚTY NA DRUHOTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLŮ 
 
V následujícím textu vám nabízíme inspiraci, jak využít odpadový materiál, který produkuje každá 
běžná domácnost. Prostřednictvím jeho zpracování nabízíme dětem možnost uvědomit si jeho cenu, 
vlastnosti a původ.  Rozvíjíme prostorovou představivost, děti získávají pracovní dovednosti, jako je 
používání nástrojů, dodržování pracovního postupu apod. (polytechnická výchova).  Využíváme tvarů 
těchto předmětů, jednoduchým způsobem je měříme, porovnáváme velikosti a sestavujeme podle 
proporcí.  
 

V žádném případě by tato tvorba neměla podporovat zvýšenou spotřebu jakéhokoliv zboží! 

 
Připravíme si: krabicový karton, nůžky, řezák, kulatou nádobu pro obkreslení obvodu hlavy, tužku, 
provázek, lepidlo na papír, tavnou pistoli, drátky, zbytky čtvrtek, různorodý odpadový materiál, 
nápojový karton, děrovačku, provázky, lýko, přírodniny nebo čajové sáčky a další materiál na zdobení, 
krabice a krabičky různých velikostí. 
 

1. Klobouk – prostorový objekt  
 

Postup: základní tvar- krempu a dýnko, vyrobíme z krabicového kartonu.  
Krempa: nejprve necháme děti, aby si ve dvojicích provázkem změřily obvod hlavy. Provázek v této 
délce ustřihnou a následně hledají válcovitý předmět se stejným obvodem (např. hrnec) tak, že 
předmět provázkem obtáčejí. Poté hledají předmět, který má větší obvod. Podle tohoto předmětu 
obkreslí kruh na krabicový karton. Doprostřed vzniklého kruhu vloží menší předmět (velikost obvodu 
hlavy) a opět obkreslí kruh. Vystřihnou větší kruh z kartonu a poté vnitřní menší kruh. Vznikne tak 
krempa klobouku. Vnitřní kruh použijeme k uzavření dýnka. 
Dýnko: tvar a velikost dýnka určuje typ klobouku. Cylindr nebo slamák mají dýnko tvaru válce. Šířku 
děti zakreslí přiložením provázku na pás kartonu (obvod hlavy). Výšku jim pomůžeme naměřit 
pravítkem (podle typu klobouku – slamák nízký, cylindr vysoký).  
Všechny tři části (krempa, dýnko, vrchní část dýnka) k sobě slepíme pomocí lepidla Herkules a pásků 
čtvrtky. K ozdobení klobouku použijeme dostupný odpadový materiál, který buď přilepujeme, nebo 
připevňujeme pomocí drátků. 
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    2. Dárková taštička   
Postup: nápojový karton čistě vymyjeme a namočíme na 24 hodin. Z kartonu za mokra odstraníme 
vrchní vrstvu plastu a potištěného papíru. Karton můžeme také přidat do myčky s nádobím. V tomto 
případě pracujeme s usušeným kartonem. Je to jednodušší a o oddělení vrstev by se mohly pokusit 
samotné děti. Po odtržení dvou vrchních vrstev se objeví velmi kvalitní papír. Takto upravený karton 
přistřihneme do požadovaného tvaru a pomocí děrovačky prorazíme při horním okraji otvory pro uši. 
Otvory protáhneme pentli nebo přírodní lýko – podle charakteru dalšího zdobení. Ke zdobení 
můžeme použít zbytky papíru, staré kalendáře, ruční papír, přírodní materiál nebo barevné obaly od 
čajových sáčků. 
 

 
 
 
 

    2. Město z krabic   
Postup: nejprve si s dětmi povídáme, jaké budovy by měly být ve městě (domy na bydlení, škola, 
mateřská škola, knihovna, radnice….a co by tam mělo být kromě nich – kašna, koupaliště a 
samozřejmě i přírodní prvky (park, řeka, trávníky, záhony, zahrady…). Na velký karton společně 
s dětmi připravíme plán města (kudy teče řeka, kde je náměstí, park, kde obytné domy…Jednotlivé 
budovy děti vytvoří z různě velikých krabic tak, že je nejdříve rozlepí, obrátí naruby a opět slepí. Na 
takto upravenou krabičku kreslí nebo lepí další prvky. Z hotových budov pak na připravenou plochu 
společně postaví město. Vše doplní přírodním materiálem. 
 
 

 

 

 

 


