
 
Realizácia EAP-u 

AKTIVITA 6: Balená alebo z vodovodu? 
 

Zisťovanie koľko plastových fliaš skončí v odpade za týždeň v triede. 

Žiaci 6. ročníka počas jedného týždňa (18. - 22. marca 2019) zisťovali, koľko plastových fliaš končí 

v odpadovom koši. Dvojica žiakov každý deň zaznamenávala zistené fakty do tabuľky. 

ročník Počet vyhodených plastových fliaš ročník Počet vyhodených plastových fliaš 

1. 0 5. 14 
2. 0 6. 9 

3. 0 7. 11 

4. 3 8. 5 

  9. 13 
Spolu za týždeň: 55, priemerne za deň: 11 plastových fliaš 

 

PREČO? Žiaci 1. stupňa nosia nápoje v mnohokrát použiteľných termoskách. Takmer netvoria odpad z plastových fliaš. 

     Žiaci 2. stupňa siahajú aj po sýtených nápojoch balených v jednorazových plastových fľašiach, ktoré kupujú aj každý deň. 

 

 



                                                

Piataci, 
 plastové fľaše je 

potrebné stlačiť, aby 
mali čo najmenší 

objem! 
 





Akej vode dať prednosť: balenej alebo z vodovodu? 

 
 na celom svete sa ročne vypije cez 200 miliárd litrov balenej vody 

 

 len 20% všetkých plastových fliaš sa zrecykluje, zvyšných 80% skončí na 

smetiskách, v prírode, v oceánoch ... 

 

 nepoužívajte na svoj obľúbený nápoj PET fľašu a už vôbec nie viackrát použitú.  
PET fľaše sú určené na jednorázové použitie a čím viac ju používate, tým väčšie je 

riziko vylúčenia zdraviu škodlivých ftalátov z plastu do tekutiny.  

 

 zaobstarajte si náhradu za plastovú fľašu v podobe sklenenej alebo nerezovej fľaše, 

ktoré sú ekologické a nezaťažujú životné prostredie tak ako plastové fľaše. 
 Noste ju stále so sebou a pravidelne ju čistite 

 

 ak máte možnosť voľby, zvoľte si sklo pred plastom nielen pri nápojoch, ale aj pri 

uskladnení potravín 
 

 je cítiť vo vašej vode z kohútika chlór? Nalejte ju do skleneného džbánu a nechajte ju 

nezakrytú odstáť v chladničke na niekoľko hodín, chlór z vody postupne vyprchá 
 

 



 minerálky kupujte radšej v sklenených fľašiach, niektorí výrobcovia dodávajú svoju 

vodu aj v sklenených fľašiach 

 

 výroba plastových fliaš je záťaž pre životné prostredie, pretože fľaše na balenú vodu sa 

vyrábajú z vedľajších produktov ropy. Vzniká tak obrovské množstvo odpadu. Zároveň 

na výrobu jednej litrovej fľaše spotrebuje až 1,39 litra vody. Možnosť ako znížiť dopady 

na životné prostredie je recyklovať. Problémom je však nedôslednosť ľudí. Iba jedna zo 

šiestich fliaš totiž skončí v kontajneri na plastový odpad. 

 

 

Používajte sedliacky rozum. Pite radšej vodu z rôznych zdrojov, ako len jeden druh. Dajte si 

občas minerálku, inokedy vodovodnú vodu, niekedy si ju môžete aj prefiltrovať.  

Nezabúdajte, všetkého veľa škodí. 

  Na zdravie! 

 

          


