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Bioodpad není odpad 
metodická příručka pro podporu separace bioodpadů 

a kompostování ve školách
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3.1. Co je bioodpad a kam s ním?

AKTIVITA ČAS POMŮCKY

1. Když se řekne bioodpad 10 minut papír, fixy, tabule

2. Kam s ním? 5–10 minut flipchart, fixy, tabule

3. Popelnice není konečná 15 minut nakopírované texty, tužka

4. Skládka versus kompostárna 15 minut papír, fixy, flipchart

5. Nedokončené věty 5–10 minut nakopírované nedokončené věty, tužka

Cíle:
žák/yně:

definuje pojem bioodpad

uvede 2 hlavní způsoby nakládání s bioodpadem

vysvětlí význam odděleného sběru bioodpadů

spolupracuje ve skupině, prezentuje výsledky její práce

propojuje informace do souvislostí

Věk: 6.–9. ročník ZŠ, 1.–2. ročník SŠ

Vzdělávací obory: Přírodopis, Chemie, Zeměpis

Průřezová témata: Environmentální výchova

Tematické okruhy:

Základní podmínky života – ovzduší (ohrožování ovzduší a klimatické změny)

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy 
a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny)

Vztah člověka k prostředí – náš životní styl (spotřeba věcí, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)

Metodický list v kostce: V úvodu hodiny si žáci evokují různé významy, které je napadnou v souvislosti se slovem 
bioodpad a vytvářejí jeho definici. V další části ve skupinách aktivně zpracovávají informace o dvou nejčastějších 
způsobech nakládání s bioodpady – skládkováním a kompostováním. V závěru hodiny srovnávají oba způsoby a uvedou 
vlastní postoje ke zpracování bioodpadu.

Biologicky rozložitelným odpadem je jakýkoli aerobně nebo anaerobně rozložitelný odpad. (zdroj – Vyhláška 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. b).

Navržená hodina trvá přibližně 60 minut, doporučujeme si pro výuku vyhradit dvě vyučovací hodiny a téma rozvést 
nebo samostatně zařadit aktivitu č. 1 (Když se řekne bioodpad) a v další hodině na ni navázat aktivitami č. 2-5. 

Když se řekne bioodpad

Rozdělte žáky do skupin po cca 4 (žáci se mohou rozdělit libovolně nebo lze využít barevné lístečky, které si vylosují). Každé 
skupině dejte fix a arch papíru. Úkolem žáků je na polovinu svého papíru vytvořit seznam všeho, co je napadne, když se řekne 
bioodpad (asociace). Smyslem této aktivity je vybavování si vlastních názorů a představ, které žáci na uvedené téma mají. 

Poté je vyzvěte, ať se pokusí na druhou polovinu papíru vytvořit vlastní definici bioodpadu. Při vytváření definice mohou žáci jako 
inspiraci použít asociace, které předtím sepsali. Po dokončení všechny skupiny představí své definice ostatním. Důležité nebo 
shodné body zapisujte na tabuli. Vyzvěte žáky, ať se podívají na společný seznam charakteristik bioodpadu, který na základě
jejich definic vznikl. Definici vytvořenou žáky porovnejte s definicí z vyhlášky:
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Kam s ním?

Vyberte ve třídě 2 místa (nejlépe rohy) a vyvěste do nich 2 flipcharty (místo flipchartů můžete využít strany tabule). Na každém
flipchartu je napsána jedna otázka:

Co myslíš, proč má být bioodpad tříděn?
Co bys řekl/a lidem, aby si založili kompost a třídili bioodpad?

Žáci obcházejí „rohy“, píší svá vyjádření k otázkám a také čtou, co napsali spolužáci, své odpovědi mohou doplnit. Jakmile 
všichni dopíší, následuje další aktivita.

Popelnice není konečná

Rozdělte žáky do skupin po cca 4 žácích. Úkolem žáků bude proniknout do dvou hlavních způsobů zpracování bioodpadů a tyto 
způsoby zpracování popsat. Nakopírujte text o skládkování a kompostování z přílohy (str. 29–30) a rozdejte ho žákům, každému 
dejte jeho vlastní. Žáci si text přečtou, vyberou informace, o kterých si myslí, že jsou důležité, a podtrhnou si je. Po dokončení 
je vyzvěte, aby text prodiskutovali ve skupině. Dále následuje společná diskuze nad textem: 

Co se stane s bioodpadem, který se dostane na skládku?
Jaký je důsledek skládkování bioodpadu?
Co se stane s bioodpadem, který se dostane do kompostárny?
Co je produktem kompostování bioodpadu? atd.

Skládka versus kompostárna

Žáci pracují ve stejných skupinách jako v předchozí aktivitě. Každé skupině dejte flipchart, na který si nakreslí dva překrývající 
se kruhové diagramy (viz níže). Každá kružnice představuje jeden způsob nakládání s bioodpady – skládkování a kompostování. 
Jejich názvy si žáci zapíší vně každého kruhu. Úkolem každé skupiny je zadané způsoby porovnat:

Najděte společné věci pro oba způsoby a zapište je do průniku obou diagramů.
Najděte odlišnosti a zapište je do prázdného místa příslušného diagramu.

Nedokončené věty

Vraťte se k flipchartům z aktivity „Kam s ním?“. Diskutujte s žáky nad jejich odpověďmi. Poté jim můžete rozdat papíry 
s nedokončenými větami a vyzvat je, aby je dokončili podle svého uvážení. Dobrovolníci mohou své názory přečíst nahlas. 

V dnešní hodině jsem se dozvěděl/a ….....................................................

Za nejvíce překvapující považuji …..........................................................

Hlavní důvod, proč bych byl/a ochotný/á třídit bioodpad, je..................................................

Od třídění bioodpadu mě nejvíce odrazuje...................................................................

kompostovánískládkování

Za nejpřínosnější považuji vlastní formulace pro vysvětleni pojmu bioodpad. Byl to dobrý způsob, jak si uvědomit, oč se 
v dané hodině vlastně jedná. Ing. Alena Fraitová, VOŠ a SZeŠ Benešov

Studenti po této hodině pochopili význam separace bioodpadů a někteří zavádějí jejich třídění i doma.
Mgr. Oldřiška Kosařová a Mgr. Monika Omáčková, Obchodní akademie Kolín
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