
Rešitve (od srede, 18.3.2020) 

DRU: Za naravo smo odgovorni vsi 

1. Kaj vse onesnažuje okolje? 

Okolje onesnažuje kmetijstvo, industrija (tovarne) in promet. 

 

2. V obliki tabele predstavi, koliko časa potrebujejo papir, pločevinka, žvečilni gumi, 

plastenka in steklenica, da se razgradijo. 

Snov/ predmet: Čas razgradnje: 

papir 3 mesece 

pločevinka 10 let 

žvečilni gumi 5 let 

plastenka 1000 let 

steklenica 4000 let 

 

3. Kaj so odpadki? 

Odpadki so hrana in izdelki, ki jih ne moremo ali ne želimo več uporabljati. 

 

4. Kaj pomeni recikliranje odpadkov? Nariši znak. 

Recikliranje je predelava že uporabljenih stvari.  

Mednarodni znak za recikliranje:  

 

 

 

5. Čemu so namenjeni ekološki otoki? 

Ekološki otoki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov, ki jih lahko recikliramo. 

 

6. Ali lahko sami vplivamo na zmanjšanje onesnaženosti okolja? Napiši tri predloge, kaj 

konkretno lahko storiš ti.  

Na primer (tvoji odgovori so seveda lahko povsem drugi): 

- Preverim, ali sem odpadek vrgel v pravi koš/ zabojnik, 

- Ponovno uporabim plastenko. 

- V trgovino nesem košaro, da ne kupim plastične vreče. 

- Imam vrečo iz blaga za sadje in zelenjavo. Tako v trgovini ne vzamem 

plastične vrečke za sadje in zelenjavo. 

- Iz odpadnih stvari si izdelam igračo / lonček za pisala/ … 

- Preden nekaj kupim, premislim, ali to res potrebujem. 

- Ne žvečim žvečilnega gumija, ker potrebuje res veliko časa, da se razgradi…. 

 

 

 

 

 



GUM – rešitve (od srede): 

 

 

 

NIT (ogled filmov) – rešitve (od srede): 

OGLED FILMOV O ODPADKIH – KAJ SEM SI ZAPOMNIL-A: 

- Celofan spada med embalažo. 

- Plastična vrečka ne spada med biološke odpadke, ampak med embalažo. 

- Jajčna lupina in papirnati robček spadata med biološke odpadke. 

- Tetrapak spada med embalažo. 

- Žarnico nesemo v zbirni center. 

- Ločevanje odpadkov ni enostavno. 

- Slovenec ustvari povprečno okoli 400 kg smeti na leto. 

- Narava je vse bolj umazana. 

- Z recikliranjem zmanjšamo količino odpadkov, posekamo manj dreves za 

izdelavo papirja, porabimo manj nafte za izdelavo plastenk in izkopljemo 

manj peska za izdelavo steklenic. 

- Ne kupuj novih stvari, če jih ne rabiš. 

- Stare igrače lahko komu podariš. 

- Smeti lahko popraviš (npr. zlepiš lonček), znova uporabiš (npr. iz 

zabojnika in elastike izdelaš kitaro) ali recikliraš (npr. uvele rože in druge 

odpadke od zelenjave in sadja daš na kompostnik, čez nekaj časa bo iz 

njih nastala hrana za rastline – kompost). 

 

 


