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Návod na hru Umíš třídit odpady?

Hra má 30 dvojic karet a 10 karet s názvy nádob
na třídění odpadu. Hrají nejméně dva hráči. Roz−
stříhané pexeso Umíš třídit odpady nejdříve
rozdělte na dvojice a na 10 karet s názvy nádob,
které si položíte na desku názvem nahoru. Dvojice
karet promíchejte a rozložte na stůl obrázky dolů.
Každý hráč obrátí jednu kartičku a hledá k obrázku
dvojici. Když neuhádne, vrátí kartičku do původní
polohy. Uhádne−li, získá dvojici a pokračuje ve
hře. Vítězem se stává hráč, který má po ukončení
hry nejvíce párů kartiček.

Druhá část hry spočívá v tom, že jednu z dvojic
karet, která zobrazuje odpad, správně zařadíme na
karty s odpadovými nádobami. Můžete diskutovat
a vzájemně se kontrolovat, zda je odpad správně
vytříděn.

Přejeme Vám hezkou
zábavu a co nejvíce takto
roztříděného odpadu.

10. Uveď alespoň tři příklady, jak ušetřit
energii v domácnosti.

9. Kudy z budovy uniká nejvíce tepla?

14. Kolik přibližně stojí 1000 litrů vody? 

11. Vyjmenuj pět spotřebičů v domácnosti a
pět v dílně nebo kanceláři.

15. Znáš nějakou látku vyvolávající alergic−
kou reakci?

12. Která potravina se balí do papíru a která
do staniolu (hliníkové fólie)?

16. Napiš telefonní číslo Policie ČR a zdravot−
ní záchranné služby.

13. Kam se odevzdává vyjetý olej z auta?

2. Jmenuj dopravní prostředky s pohonem
parním, benzinovým, naftovým, elektrickým.

1. Vyjmenuj nejdůležitější druhy energie.

6. Uveď příklady obnovitelných zdrojů
energie.

3. Které potraviny mají tvořit největší část
našeho jídelníčku?

7. Vysvětli, kde se vzala energie větru nebo
vody tekoucí v řece.

4. Které druhy energie dopadají ze Slunce na
Zemi a jaký mají význam pro zdejší život?

8. Vyjmenuj pět činností v domácnosti, k nimž
je zapotřebí elektřiny nebo plynu.

5. Uveď příklady neobnovitelných zdrojů
energie.

VYHODNOCENÍ
Každou odpověď ohodnoť spolužákovi nebo

sobě body od 0 do 10 a vepiš je do políčka vedle
otázky. Podle součtu bodů za všech šestnáct
zodpovězených otázek si přiřadíš písmeno a barvu
podle své kategorie znalostí.

Kdo není s výsledkem spokojen, může test ještě
dvakrát opakovat. Tak se postupně může propra−
covat k vyšší kategorii.
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Závěrečné opakování


