O ODPADECH HRAVĚ
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ÚVODEM
Milí čtenáři,
jednou z oblíbených aktivit společnosti SAKO Brno je provoz vzdělávacího ENVI CENTRA.
ENVI centrum každoročně navštíví stovky žáků i studentů a učí se zábavnou formou
o tématech týkající se nakládání s odpady. Součástí každé návštěvy je i exkurze do provozu
v našem areálu.
Vzhledem k aktuální situaci bohužel nemůžeme přijímat návštěvníky, a proto jsme se
rozhodli vytvořit tento vzdělávací materiál. Věříme, že téma odpadů je důležitou součástí
vzdělávání a nemělo by se na něj zapomínat i v těchto časech.
Jak pracovat s e-bookem? Aktivity jsou určeny pro malé děti i starší žáky. Nejprve stručně
představíme, co vlastně SAKO Brno všechno dělá. Potom jsou zmapována různá témata,
úkoly pro děti. Děti si plněním daných úkolů sami vyhledávají informace nebo pozorují, jak
sami nakládají s odpady. V e-booku je také řada odkazů, například na videa, na online hry či
odkaz na naše omalovánky a vystřihovánky.

Milé děti,
moc nás mrzí, že musíme všechny vaše exkurze k nám do SAKO zrušit. Když vy nemůžete za
námi, tak jsem se rozhodli přijít za vámi my s naším e-bookem a odpovědět vám na řadu
otázek, které dostáváme během exkurzí.
Odpady, třídění, využití, popeláři, popelářská auta, spalovna jsou témata, která spolu
probíráme a nesou řadu zajímavých otázek a odpovědí. Naše společnost SAKO Brno má velmi
bohaté zkušenosti a chce se s vámi o ně podělit.
Až se zase vše uklidní a naše ENVIcentrum bude v provozu, rádi vám vše ukážeme na vlastní
oči.

ENVIcentrum, SAKO Brno
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1. SAKO BRNO – CO DĚLÁME?
SBĚR A SVOZ
Zajišťujeme každodenní sběr a svoz směsných i
tříděných odpadů ve městě Brně.

SBĚRNÁ STŘEDISKA ODPADU
Obsluhujeme 37 sběrných středisek odpadu.
Tam mohou občané uložit objemný odpad,
biologický odpad ze zahrad a domácností,
plasty, papíry, sklo, kovy nebo vyřazené
elektrospotřebiče.

ZAŘÍZENÍ NA ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ
ODPADU (ZEVO)
ZEVO hraje klíčovou roli v zajištění služeb
odpadového hospodářství. V ZEVO je odpad
zdrojem k výrobě elektrické energie a tepla.

DOTŘIĎOVACÍ LINKA
Tříděný odpad je svážen na dotřiďovací linku,
kde je zbaven nežádoucích příměsí a rozdělen
na jednotlivé druhy materiálu. Poté je slisován
do balíku a předán k dalšímu zpracování.

ENVI CENTRUM
Vzdělávací centrum poskytuje informace týkající
se moderního a ekologického nakládání
s odpady. Nenásilnou a zábavnou formou
postavenou na osobním prožitku návštěvníkům
představuje odpad jako důležitou surovinu,
která výrazně přispívá k úspoře
neobnovitelných zdrojů.
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2. PROČ JE SAKO BRNO DŮLEŽITÉ V NAŠEM
MĚSTĚ?
• Vytváříme optimální podmínky pro sběr a další zpracování
vytříděného odpadu.
• Podporu třídění odpadu chápeme jako morální závazek pro
zachování přírodního bohatství budoucím generacím Našim
cílem je, aby se třídění odpadu a čistota v ulicích staly běžnou
součástí života všech Brňanů.
• Díky třídění a chytrému zpracování můžeme odpady znovu
využít jako surovinu pro řadu odvětví a šetřit tak přírodní
zdroje.
• SAKO využívá odpad jako zdroj energie a dodává brněnským
domácnostem teplo a elektřinu. Brno tak dokáže využít více
než 97 % veškerého komunálního odpadu, který vznikne na
jeho území.
• Energetické využití odpadu je nejefektivnějším a
nejšetrnějším způsobem užití nerecyklovatelného odpadu.
• Brnu ročně dodáváme teplo pro 40 tisíc domácností a
elektřinu pro 20 000 domácností
• Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Podporujeme
a realizujeme projekty na předcházení vzniku odpadu.
• Díky projektu Kompostéry pro Brňany jsme již rozdali více
jak 5000 kompostérů.

• Projekt Re-Use má za cíl opětovné využití starých výrobků,
které už doma lidé nechtějí. I vy můžete přidat ruku k dílu.
Pokud máte doma věci, co nepotřebujete, můžete je odnést na
jedno z našich sběrných míst (tzv. Re-Use point).
• Odložené věci si může kdokoliv odkoupit za symbolické ceny
a výtěžek z prodeje potom poputuje na veřejnou sbírku
s názvem „Květiny pro Brno“, která podpoří výsadbu a údržbu
květinových záhonků ve městě.
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3. VZDĚLÁVACÍ FILMY
Pro malé děti je skvěle zpracovaný krátký film „Smetí letí“

Odkaz: https://youtu.be/1YuQ14NMpco
Pro starší žáky i dospělé se hodí film „SAKO Brno – bez obalu“ o tom, jak to funguje ve
společnosti SAKO Brno a stručně na téma odpadů ve společnosti.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=4CU9yiCBDRA
Filmy i další videa najdete na youtube na profilu SAKO Brno nebo na odkazu uvedeném
u filmu.
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4. HRA – TÝDEN ODPADOVÉHO DETEKTIVA
CÍL HRY: Týden odpadového
detektiva vede děti k pozorování
odpadu, které doma vytvoří.
V rámci hry žák zpracovává deník
odpadového detektiva. Motivací
může být soutěž o nejlépe
zpracovaný deník (obrázky, fotky,
fantazii se meze nekladou). Často
se setkáváme s tím, že si lidé
neuvědomují, kolik odpadu vůbec
vytvoří a jak se s ním dále nakládá.
Přitom je to součást každodenního
života, množství odpadů neubývá,
naopak
se
zvyšujícím
se
konzumem
přibývá.
Z toho
důvodu je dobré vést děti již od
školního věku k uvědomení si, jaké
dopady má jejich nákupní
a konzumní chování.

Obrázek ke stažení:
https://www.sako.cz/upload/1588226692.pdf
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5. TÉMA: KAM S ODPADEM A JAK S NÍM
PRACOVAT?
Úkol: Napiš, nakresli, co patří do barevných kontejnerů. Co je třeba s odpadem udělat, než
ho vložíme do barevných kontejnerů? Víš, co jsou to sběrná střediska odpadu? Máš některé
v okolí? Co tam patří? Pokud nevíš, zkus si jej najít v naší aplikaci:
https://www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/cz/
Tip: HRA virtuální třídění: https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/virtualni-trideni
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Třídicí osmisměrka
Hledání schovaných slovíček mezi náhodným uskupením písmen je oblíbenou kratochvílí
všech věkových skupin. Ponořte se do třídicí osmisměrky a najděte skrytá slova. PS: jestli
pojmu nerozumíš, v nápovědě víc se dozvíš! Třídění a recyklace je i legrace!

Zdroj: www.samosebou.cz
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6. TÉMA: KDO VOZÍ ODPADKY?
Úkol: Víš, který den vám doma vyváží popelnice? Jaké auto? Co má na sobě auto
namalováno? Víš kolik pracuje v Brně popelářů? Kde se vzal název popelář? (Oficiální
název pozice je dělník při čištění města a řidič speciálního vozidla.) Kolik se do popelnice
vleze odpadu, zkus to odhadnout. Pokud nevíš, můžeš využít Harmonogram svozu
odpadu zde: https://www.sako.cz/harmonogram-svozu/cz/
Bonus: Tady si můžeš vytisknout naše vystřihovánky s popelářským autem nebo
omalovánky. O odpadech hravě! https://www.sako.cz/upload/1588226363.pdf
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7. TÉMA: JAK FUNGUJE POPELÁŘSKÉ
AUTO?
Určitě jsi viděl vysypávat popelnice, ale víš, co se s odpadky děje pak v popelářském autě?
Uvnitř auta je lis a lopata, jedou proti sobě a odpadky lisují. Pro představu z metrové krabice
udělají dvaceticentimetrovou harmoniku. Proč si myslíš, se odpadky v autě lisují?
Kolik si myslíš, že se do auta vleze odpadků, z kolik popelnic, nebo kontejnerů zkus si tipnout.
A něco pro taťku, dědu nebo strýce, zeptej se jej, kolik si myslí, že najede jedno popelářské
auto za den kilometrů?
A víš, jak se odpadky dostanou z auta ven? Auto otevře zadní část, ta je vyklápěcí a lis odpadky
vymáčkne ven. Podívej se na film, tam to uvidíš.
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8. CESTA ODPADU V BRNĚ?
Nejsou odpady jako odpady, každé mají svoji cestu. V Brně jsme šikovní a o své odpadky se
dobře staráme! Skoro všechny je využijeme.
Odpadky z černých popelnic vozí auta do spalovny. Tam jej spálíme a vyrobíme z nich teplo a
elektřinu. Víš, kde je nejbližší spalovna? Pokud ne, najdeš ji v omalovánce, tak ji zkus najít
podle obrázku.
Odpadky z barevných kontejnerů vozí auta do třídírny, kde je třídiči rozeberou na jednotlivé
druhy a ty se pak recyklují. Víš, jak se jmenují fabriky, co vyrábí nový papír ze starého papíru
a ze střepů nové láhve?
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9. RE-USE, RE-NAB, RETRO-USE, O CO JDE?
Najdi ke každému logu, co nejvíce informací: co logo znamená, kde ho můžeš vidět, na
kterých místech je takové označení? Co tam patří? A kde hledat? Přece na www.sako.cz
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10. JAK MŮŽEŠ POMOCI CHRÁNIT PŘÍRODU
TY?
Znáš desatero domácí ekologie? Kterou z uvedených činností už děláš? S čím můžeš začít
hned?

5 TIPŮ, JAK BÝT ŠETRNĚJŠÍ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
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11. TIPY NA ZAJÍMAVÉ ZDROJE
1. SAKO BRNO
SAKO BRNO – aktuality ohledně svozu odpadu, třídění, projektů
@sakobrno
https://www.sako.cz/materialy-ke-stazeni/cz/
2. EKO-KOM – ve spolupráci se společností EKO-KOM provozujeme naše vzdělávací
centrum ENVI centrum. EKO-KOM také provozují webové stránky www.jaktridit.cz,
kde můžeš najít spoustu informací o třídění, zábavných her i kreativních nápadů.

Na Facebooku je to stránka „Má to smysl, třídím odpad“
3. Žijeme tříděním, jsme samosebou.cz: www.samosebou.cz – web plný inspirace, her
a aktualit o třídění, upcyklaci, zero waste, ochraně životního prostředí
4. Otevřená zahrada: Materiály ke stažení: Stáhněte si zdarma podpůrné a doplňkové
metodické materiály k zahradní pedagogice a vzdělávání v přírodě.
https://www.otevrenazahrada.cz/Pro-skoly/Materialy-ke-stazeni
5. Online hry – Projekt evoluce: http://www.evvoluce.cz/onlinehry/metodika.php
6. Tonda Obal – svět třídění a recyklace, online hra: https://www.tonda-obal.cz/

Pokud si s odpověďmi na otázky u jednotlivých témat nevíš rady, najdeš
informace zde: https://www.sako.cz/materialy-ke-stazeni/cz/
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Loučíme se s vámi,
přejeme vám pohodové chvíle s popeláři a úkoly ze světa
odpadů. Pokud se vám naše brožurka líbí, dejte nám vědět.
Neváhejte se s námi podělit o vaše zážitky, výzkumy, dojmy,
které jste získali během zpracování úkolů.

Vaše SAKO Brno
S dotazy či náměty pište na: envicentrum@sako.cz

