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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím digitálních 

technologií. Zařazením multimédií do výuky působí na co největší 

množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou aktivity, které 

zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a interakci. To vše směřuje 

ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Tímto 

způsobem jsou žáci motivováni k hodnotnějšímu učení.  

Tento výukový materiál se zabývá vyvozením pojmem odpad a dále 

způsoby nakládání s odpadem. V úvodu se žáci zamyslí, co vše je nebo 

se stane odpadem a kolik odpadu přibližně vyprodukují za jeden den. 

Následuje výkladová část, ve které si žáci připomenou, jak bychom 

mohli planetě Zemi pomoci z hlediska produkce a nakládání s odpadky. 

V závěrečné části se seznámí s pojmy skládka a spalovna. 
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Plněné výstupy: 

Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 

vzhledem přírody a činností člověka; zhodnotí některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. 

 

Klíčová slova:  

odpad, likvidace, tříděný odpad, recyklace, řízené skládky, černé 

skládky, spalovny odpadků. 

 

Seznam použité literatury a pramenů:  

KHOLOVÁ, H. a kol. Člověk a jeho svět – Život na Zemi: Přírodověda 

pro 5. ročník ZŠ. Praha : ALTER, 2009. 53 s. ISBN 978-80-7245-162-3.  

 

 


