VÝSKUMNÍKOV

EURÓPSKA

VYČISTI SI SVOJU RIEKU

protokol pre triedenie odpadu
1

Potravinové obaly
(jedlá a nápoje)

Kelímky od jogurtov, obaly od tyčiniek,
pomazánok alebo čipsov, obaly z mäsových
výrobkov, sieťka z citrónov atď.

2

Nápojové fľaše
(jedlá a nápoje)

Nápojové fľaše všetkých veľkostí
aj s vrchnákmi

3

Obaly od čistiacich
a pracích prostriedkov

Jar na umývanie riadu,
čistiaci prostriedok, prací gél

4

Obaly od kozmetických
produktov

Sprchový gél, šampón na vlasy,
opaľovací krém, mydlo atď.

5

Iné obaly

Plastové kvetináče, lepiace pásky, fólie,
kanistre, vákuové obaly, zapaľovače atď.

6

Nákupné tašky

Plastové sáčky a tašky

7

Domácnosť

Oblečenie (polyester), topánky, domáce
spotrebiče, záhradný nábytok, náradie atď.

8

Športové a voľnočasové
predmety

Detské hračky, športové vybavenie, umelohmotné
fľaše na šport a predmety na kempovanie
ako napr. umelohmotný riad

9

Hygienické produkty

Injekcie, obväzy, leukoplasty, obal od liekov,
hygienické vložky, tampóny, plienky, čistiace
utierky, zubné kefky, zubná niť atď.

10

Stavebné odpady

Umelohmotné rúry, potrubia, žalúzie, textilé pásky,
podlahové krytiny, okenné rámy, tesniace pásy
atď. Pomôcky ako napr. lepidlá na kachličky atď.

11

Penové materiály

Všetky druhy penoplastov
(kusy polystyrénu)

12

Ostatný umelohmotný
odpad

Umelohmotné nádoby ako bedničky a kýble,
šnúry/laná, podstavce pod kvetináče,
neidentifikovateľné umelohmotné predmety atď.
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Súťaž „Vyčisti si svoju rieku“
vznikla v spolupráci s:

MNOŽSTVO

[kg]

Počet vriec

ZBERNÁ PLOCHA

Plocha [m²]

Riečny kilometer

Č.

Názov kategórie

[kg]

kg/m²

1

Potravinové obaly

2

Nápojové fľaše

3

Obaly
od čistiacich
a pracích
prostriedkov

4

Obaly
od hygienických
a kozmetických
produktov

5

Iné obaly

6

Nákupné tašky

7

Domácnosť

8

Športové
a voľnočasové
predmety

9

Stavebné odpady

10

Hygienické
predmety

11

Penové materiály

12

Ostatný
umelohmotný
odpad

Nazbieraný
umelohmotný odpad:

SPOLU:
EURÓPSKA

VÝSKUMNÍKOV

Počet [ks]

ks/m²

VYČISTI SI SVOJU RIEKU
Protokol pre zber odpadu

Zber odpadu realizujte ako skupina. Je to väčšia zábava
a pod dozorom učiteľa, resp. dospelého. Pri zbere odpadu použite
kvôli bezpečnosti rukavice.

Sem uveďte
všeobecné informácie

VYČISTI SI
SVOJU
RIEKU

Názov skupiny:
Počet osôb:
Dátum:
Čas: od

Sem opíšte
vaše miesto
zberu!

do

Počasie:

Označte na mobile plochu,
na ktorej ste zbierali, a zapíšte
GPS súradnice.
z.š. je skratka pre zemepisnú šírku,
z.d. pre zemepisnú dĺžku

z.š.
z.d.

A

z.š.
z.d.

B

z.š.
z.d.

C

z.š.
z.d.

D

PODLOŽIE
piesok
štrk
kamene
kamenná nahádzka
iné:
BREHOVÁ VEGETÁCIA
žiadna
lúka
kríky, rákosie
stromy
iné:

*TIP: Otvorte Google Maps a stlačte tlačidlo zobraziť polohu
. Zobrazí sa modrý bod na mape. Pomocou funkcie
zoom ho čo najviac zväčšite a dlhšie ten bod stlačte. Zobrazí sa červený symbol . Súradnice nájdete v hornom panely
(najskôr zemepisnú šírku, potom dĺžku).
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Zistíte, na ktorých riečnych
kilometroch sa nachádza vaša
zberná plocha?

riečny kilometer:

začiatok

Vyčistený breh rieky je
(v smere prúdu):
vľavo
vpravo

koniec
riečny kilometer:

Aké odpady ste našli najčastejšie?

Tu môžete nakresliť náčrt vášho miesta zberu.
Zobrazte v náčrte aj GPS súradnice (písmená A-D).
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