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Začni třídit

Vý�zZ��aAčČ� 1� 0

(dokonce i ve svém pokoji)
Pozor! Třídění odpadu závisí na místě, ve kterém žiješ,
a také na továrně, v níž se bude odpad zpracovávat.
Každé místo má své instrukce a pravidla, tedy
i tvůj pokoj!

Je tady moc kontejnerů,
ztrácím se v tom! A navíc
je to jiné doma a jiné u prarodičů!
To je pravda. Jestli je třídírna,
do které patříš, výkonná, zrecyklují
se tady všechny plastové obaly,
i ty měkké (kelímky od jogurtu
nebo sáčky od strouhaného sýra).

Super!

Ale pokud výkonná není, budou
se recyklovat jenom lahve a obaly
z tvrdého plastu.
Aha… A jak
si mám tedy poradit?
Vydrž,
ukážu ti to!
12
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1

Podívej se na štítek, který je
nalepený na kontejnerech.
Nebo se zeptej ve firmě, která sváží
domovní odpad a vyprazdňuje
vám popelnice, co se má dávat do
kontejnerů určených pro odpad.

1

2

2

Ve svém pokoji neházej všechno do
stejného koše, protože potom ti nebude
příjemné to třídit. Postav si vedle stolu
2 koše, jeden na tříděný odpad, druhý na
netříděný. Vezmi si například papírovou
krabici, do které budeš házet papíry
a všechno, co se dá recyklovat (plastové
obaly apod.). Do obvyklého odpadkového
koše dál házej to, co se netřídí (lepicí
pásky apod.).

4

3
3

Až oba koše naplníš,
vynes je do správného
kontejneru.

13
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Udělej si
vlastní kompost

Vý�zZ��aAčČ� 2� 0

Kompostování je systém přírodní přeměny
organických odpadků, které se smíchají,
a z nichž za několik měsíců vznikne kompostová
zemina, kterou pohnojíš zahrádku.

Co to je, ta velká dřevěná
bedna na konci zahrady?
To je můj kompostér,
nejlepší přítel planety!
Tohle že je nejlepší
přítel planety?
Ano! Využívá práci malých
živočichů, kteří přirozeně
zpracovávají moje odpadky,
takže je nemusím vyvážet
nebo pálit…
No, vlastně, když to
takhle říkáš… Naučíš mě to?

Jasně!
Sleduj mě.
14
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1
1

Zeptej se na radnici vaší čtvrti
nebo obce, jestli obyvatelům
rozdávají kompostéry. Pokud
ne, nějaký si kup nebo vyrob
z dřevěných prken. Odkládej
stranou organické zbytky:
jablečné ohryzky, slupky
z ovoce a zeleniny, zbytky jídel,
kávovou sedlinu, čaj, vaječné
skořápky…

2
2

Smíchej vlhké kuchyňské zbytky se suchým
materiálem (listí, kousky neběleného
kartonu, dřevěné piliny) a dodržuj
následující poměry: dvě třetiny vlhkého
odpadu na třetinu suché hmoty.

3
3

Občas tuto směs
provzdušni, bude
se přirozeně
rozkládat.

4

4

Po 6 až 9 měsících
se odpadky promění
v kompostovou zeminu, za
kterou ti zahrádka poděkuje!

15
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V�Z�A Č� 30

Vyrob si
recyklovaný papír
Výroba papíru je z velké části odpovědná za
odlesňování planety a za její znečištění. Dobrá
zpráva je, že papír se dá recyklovat až pětkrát,
stačí jenom nepoplést si popelnici!

Hej, ten tvůj papír
není zářivě bílý,
to už ho někdo použil?
Ne, podívej,
ještě je zabalený.
Ale když je tedy
nový, proč není
úplně bílý?

Ale k čemu
to je, kromě toho,
že je míň bílý?

Protože je
recyklovaný!

Umožňuje to při výrobě papíru
spotřebovat míň stromů a vody.
A nepřidávají se do něj toxické látky
k bělení. Je to ekonomické i ekologické.
Chceš se ho naučit vyrábět?
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1

Novinový papír natrhej na
kousky a hoď je do nádoby
s vodou.

1

2

Mni papír rukama, dokud
nevznikne papírová kaše
Můžeš jej také rozmixovat!

23

Z dřevěného rámu
a velmi husté síťky si
vyrob síto. Nahoru dej
druhý dřevěný rám
o stejném rozměru.

4

4

Rám ponoř do vody, potom s ním v nádobě
lehce zatřes, aby se papírová hmota zachytila
na celém povrchu síťky a pravidelně se
rozprostřela.

3

6

5

Odstraň první rám a na vyrobený list přilož kus
plsti. Rám překlop a zbytky vody odsávej houbou,
dokud se list neodlepí. A teď už jenom musíš
nechat papír uschnout na rovné podložce.

Rámy opatrně vytáhni z vody. Papírová hmota
musí být rozprostřená po celé ploše a nesmějí
v ní být mezery. Pokud se ti to nepodařilo,
musíš začít znovu.

17
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V�Z�A Č� 4

Vyrob si
osvěžovač z citrusů
Víš, že vzduch v našich domácnostech je znečištěný
víc než ten venku? No jo! Výmalba, lepidla a plastové povrchy
vylučují různé škodlivé částice!

Nemáš nějaký tip, jak se zbavit zápachu
ze starých ponožek, které se povalují
v Tomově pokoji?

To si piš! A problém je, že ani
nejde projít k oknu, takový je
tam binec!

Ale jak
to teda
uděláme?

18

To to tak smrdí?

Smůla!
Nejlepší by bylo
vyvětrat!

Vyrob si vlastní přírodní
osvěžovač! Tady je recept…

!
�
T
�
N
�
S
E
J�

2

1

Najdi si lahvičku
s rozprašovačem
nebo si nějakou kup.

Požádej rodiče
o 100 ml silného
alkoholu bez vůně
(vodka nebo gin).

4

Dobře
promíchej
a rozprašuj
všude kolem!

3

Přidej 60 kapek esenciálního
oleje se svěží vůní citrusů
(např. 20 kapek pomeranče,
20 kapek citronu, 10 kapek
grapefruitu a 10 kapek
červeného pomeranče). Můžeš
si Vyrobit vlastní oblíbenou
vůni a přimíchat další
esenciální oleje.

Radím ti dobře!
Nepoužívej svůj osvěžovač, když jsou kolem
sourozenci. Nešplíchej ho přímo na sebe, protože
po citrusech se ti můžou na kůži udělat na slunci
skvrny. Lahvičku uchovávej na temném místě.

19
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V�Z�A Č� 50

Vyrob si
rukavice bez prstů

Na jedné straně rukavice, které jsou ti malé, a na druhé
straně milované ale děravé ponožky… Vyrob nové ze
starého, stačí jen nápad, jak na to!

No teda, ponožky máš
samou díru, že je vidět
skrz!

A to teda pořádně!

To říkáš proto, že mi z nich
lezou prsty?

Ala já je nemůžu vyhodit, jsou
tak měkoučké! To jsou moje
nejoblíbenější!

Je ti pořád zima na ruce,
tak si za dvě minutky
vyrob rukavice bez
prstů.

Ty jo! Takové tvořeníčko
“bez šití“ je pro mě
jako dělané!

20
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1

Na výrobu rukavic bez
prstů potřebuješ pár
dlouhých ponožek nebo
podkolenek a nůžky.

2

Pevnou rukou bez
zaváhání ustřihni
chodidla ponožek.

3

V tunýlku, který ti
zbude, vystřihni
otvor pro palec.

4

Trošku si shrň konce
ponožek a hotovo, máš
nové rukavice!

Super tip!
Pokud je vlna zplstnatělá, tím
líp, protože díra na palec se
nebude párat.
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