Nauč sa
triediť odpad,
tri-štyri!
Vedel si, že každý priemerný
Slovák ročne vyprodukuje až
vyše 300 kg odpadu. Celkom
dosť, však?

1200 kg
Je to asi toľko, koľko priemerne váži jedna
5-členná rodina. Ale neboj sa, až polovica
z neho sa dá znovu použiť na výrobu niečoho
ďalšieho. Stačí, ak budeme všetci poctivo
separovať.

Planétu máš len jednu.
Preto sa ju snaž chrániť
365 dní v roku.

Vieš, čo je separovanie
a recyklácia?

Čo sa deje
s vytriedeným plastom?

Možno to už vieš,
ale zopakujme
si. Separovanie
je triedenie odpadu
a triedený odpad
je ten, ktorý vieme
ďalej recyklovať. Napríklad plasty, kov, sklo
či papier. No a vďaka recyklácii dokážeme
z predtým použitých materiálov alebo
produktov vytvoriť nové užitočné veci.

Vytriedený plast sa stlačí do balíkov
a v špeciálnom zariadení sa z neho vyrobia
vlákna alebo granuláty, z ktorých potom
môžu vzniknúť také super veci ako nový
spacák, koberec, tvoje nové oblečenie,
tenisky alebo aj povedzme lavičky.

Prečo by si mal
triediť odpad?
1.

Znížiš tak objem komunálneho odpadu.
To je taký, ktorý sa už ďalej nedá nĳako
využiť.

2.

Dávaš materiálom druhú šancu, pretože
z nich sa môžu znovu vyrobiť ďalšie
užitočné veci.

3.

Šetríš tým planétu a jej prírodné zdroje.
Šetríš aj spotrebu energie, ktorá by si
minula pri výrobe nových vecí. A dokonca
aj peniaze.

4.

Tým, že separuješ, správaš sa k našej
planéte ohľaduplne a zodpovedne.

4 veci, ktoré môžeš
vyskúšať aj ty, aby si
vyrobil menej odpadu:

Ako správne
recyklovať plasty

1.

Nechci mať zbytočne veľa
vecí, ktoré nepotrebuješ.

Fľaše od nápojov, olejov, fľaše
od čistiacich prostriedkov,
fľaštičky od liekov

2.

Snaž sa znižovať počet vecí,
ktoré naozaj potrebuješ.

Nákupné tašky, nádoby
od jogurtových nápojov, viečka

3.

To, čo sa dá, použi znovu.

nie vždy
Fľaše od šampónov, čistiacich
prostriedkov, jogurtov, rúrky,
podlahoviny

Obaly od kečupu, potravín,
sladkostí, fľaše od šampónov,
kozmetiky
nie vždy
Vrecia na odpad, vrecká, fólie,
obaly na časopisy
nie vždy
Obalový a izolačný materiál,
tégliky od jogurtov, obaly na jedlo
nie vždy

4.

Snaž sa poctivo separovať, aby sa
čo najviac vecí zrecyklovalo.

Všetko ostatné, predmety
z domácnosti, časti PC, telefónov,
áut, hračky, tuby od zubnej pasty,
atď.

Tak vidíš, nie je
to nič zložité.
Stačí začať,
tri-štyri!

