EKOkvíz

Pracovný list pre deti od 11 do 14 rokov

1. Čo je to Zero Waste?
a.) snaha správať sa tak, aby sme
produkovali čo najmenej odpadu

3. Z čoho je vyrobený Tetrapak?
Spoj čiarou správnu
odpoveď/odpovede.
a.) papier

b.) názov rockovej kapely

4. Napíš, čo je
podľa teba
kompostovanie.

b.) plast

c.) iný názov pre triedenie odpadu

c.) kov

2. Kde končí odpad na
Slovensku najčastejšie?
a.)

b.)

c.)

5. Čo PATRÍ do
6.
kompostu?
Zakrúžkuj zelenou.
Správnych môže byť
viacero možností.

7. Ako môžeme znížiť množstvo odpadu,
ktorý vytvárame?

Čo NEPATRÍ do
kompostu?
Zakrúžkuj červenou.
Správnych môže byť
viacero možností.
b.)

a.)

a.) tým, že budeme kupovať len to, čo naozaj
potrebujeme

c.)

b.) tým, že budeme vyhadzovať veľa
nedojedeneho jedla
d.)

c.) tým, že si budeme kupovať veľa oblečenia

e.)
f.)

g.)
8. Ako je označený zálohovaný obal?
a.)

b.)

i.)

c.)
h.)

j.)
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9. Vyberte to označenie výrobku, ktoré zaručuje,
že je výrobok ekologický
a.)

b.)

10. Napíš, čo podľa teba znamená
zálohovanie obalov.

c.)

11. Čo by sme mali spraviť s použitým
olejom z vyprážania?

12. Ako sa volajú dážďovky, ktoré sa chovajú
v bytovom kompostéri (vermikompostéri)

a.) vyliať do umývadla

a.) slovenské dážďovky

b.) preliať ho do plastovej fľaše
a odniesť do nádoby na zber oleja

b.) kalifornské dážďovky
c.) japonské dážďovky

c.) vyliať do trávy
14. Ako sa volá klamlivé presviedčanie verejnosti,
že produkty alebo služby určitej rmy sú šetrné
k životnému prostrediu. Zistite v tajničke.

13. Kam patria staré nepoužité lieky?

a.) Plátená taška je ekologickejšou alternatívou čoho?
b.) Ako sa volá proces, pri ktorom z vytriedeného
odpadu vyrobíme nový výrobok?

LEKÁREŇ

c.) Biologické odpady by sme v kompostovisku nemali
vrstviť, ale …
d.) Čo je viac ekologické? Požičanie alebo zakúpenie?
e.) Aké batérie sú ekologickejšou alternatívou
jednorazových?
a.)
b.)
c.)

d.)
e.)
Odpoveď:
………………washing
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