EKOkvíz

Pracovný list pre deti od 6 do 10 rokov

1. Akej farby je kontajner, do ktorého by ste vyhodili...
c.) sklenenú fľašu od kompótu?
a.) starý zapísaný zošit?

3. Napíšte, čím sa líšia
bezobalové potraviny
od bežných potravín.

b.) plastovú tašku?
Vymaľuj správnou farbou.
2. Kde končí odpad na
Slovensku najčastejšie?
a.)

b.)
4. Do obrázku
naznač šípku,
ako prebieha
kompostovanie

c.)

a.)

1 EUR

b.)

5. Čo PATRÍ do
kompostu?
Zakrúžkuj.
a.) zvyšky
zvčistenia
ovocia
a zeleniny
b.) plastové obaly

6. Čo NEPATRÍ do kompostu?
Zakrúžkuj

c.) mäso

a.) pokosená tráva
b.) sklo
c.) zhnité ovocie a zelenina

8. Ako je označený
zálohovaný obal?

7. Ako môžeme znížiť množstvo odpadu,
ktorý vytvárame?

a.)

a.) tým, že budeme kupovať len to, čo naozaj
potrebujeme
b.) tým, že budeme vyhadzovať veľa nedojedeneho jedla

b.)

c.) tým, že si budeme kupovať veľa oblečenia
c.)
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9. Z čoho sa vyrába papier? Nakresli.

10. Čo znamená zálohovanie obalov?
a.) v obchode za fľašu alebo
plechovku zaplatíme zálohu
a keď obal vrátime do obchodu,
tak nám zálohu vrátia
b.) že si máme kúpený obal založiť
doma do poličky
c.) že sa obaly nedajú recyklovať

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

11. Z čoho je vyrobený Tetrapak?
Spoj čiarou správnu
odpoveď/odpovede.

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

a.) papier

c.) vyliať do trávy

b.) plast
c.) kov

13. Doplňte výrok: “Najlepší ………… je ten, ktorý vôbec nevznikne.” Odpoveď zistíte vyplnením
tajničky.
a.) Čo je viac ekologické? Požičanie alebo Zakúpenie?
b.) Zničený nábytok môžeme odovzdať na zberný …
c.) Ako sa volá nádoba bez dna v ktorej si môžeme na záhrade kompostovať?
d.) Ako sa volá proces, pri ktorom z vytriedeného odpadu vyrobíme nový výrobok?
e.) Aké zvieratko nám pomáha premieňať biologické odpady na kompost? Pomôcka: žije v zemi a nemá
nohy.
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
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