EKOLOGIE NA NAŠÍ ŠKOLE
Vážení rodiče. V rámci ekologické výchovy žáků na I. i II. stupni je naše škola již
11. rokem zapojena do projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“. Snažíme se,
aby se děti během dospívání naučily správně třídit a likvidovat odpad a odnesly si
tento návyk do života. V rámci projektu celá škola sbírá vybité baterie,
nefunkční domácí elektrospotřebiče, prázdné zásobníky na barvu z kopírek a
tiskáren (tonery a cartridge). Dále pak staré mobilní telefony na charitativní
sbírku „Věnuj mobil“.
Všechny třídy jsou také vybaveny barevnými koši na třídění plastů, papíru a po
chodbách školy jsou rozmístěni tzv. Hliníkožrouti na sběr „potravinového
hliníku“ (zjm. víčka od jogurtů a alobaly od svačin). Od letošního školního roku
naše škola s dětmi nově třídí i bioodpad, kterého vzniká větší množství zejména
ve dnech, kdy žáci dostávají „Ovoce do škol“. Koš na bioodpad je taktéž
v každé třídě.
Byli bychom rádi, kdyby se do tohoto zpětného odběru zmíněných odpadů zapojila i
vaše rodina.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Během školního roku probíhají tyto sběrové aktivity

SBĚR

KDY

sběr vybitých baterií - soutěž (na váhu)

1.září –11. listopadu 2022

sběr vysloužilých elektrospotřebičů

1.září – 31. května 2023

sběr prázdných tonerů a cartridgí
(náplně do tiskáren a kopírek všech velikostí)
sběr mobilních telefonů (charitativní sbírka)

1.září – 31. května 2023
1.září-31. ledna 2023

Bližší aktuální informace jsou žákům vyvěšovány v průběhu roku na školní
nástěnky a hlášeny do školního rozhlasu. Sběr baterií je soutěž o hodnotné
věcné odměny a diplomy vítězům. Ostatní sběry jsou pouze výchovného
charakteru, ne soutěže.

Projekt organizuje Mgr. Michala Slováčková
slovackova@9zszlin.cz

Sběr elektrospotřebičů, mobilních telefonů,
baterií, tonerů a cartridgí
Jak odevzdávat?
Žáci, kteří nesou z domova elektroodpad, mobilní telefony či
prázdné tonery a cartridge, je sami vhazují do barevných
popelnic ve vchodu do školy k tomu určených.
Červená – elektroodpad, mobilní telefony
Žlutá –baterie (v době soutěže však nosí baterie do krabic ve své třídě)
Papírová krabice – tonery a cartridge

CO SBÍRÁME?
1.Drobné elektrospotřebiče = věci, které se buď zapojují do
elektřiny, nebo fungují na baterie, akumulátory (čili i hračky)
Rádia, videokamery, fotoaparáty, svíčky na stromeček, klávesnice, myši, kalkulačky,
telefony, mobily, hodiny, hodinky, žehličky, lampičky, fény, elektrické nože,
vrtačky, strojky na holení, ovladače od TV………
Hračky na baterky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry……

Elektroodpad, který se nevejde do otvoru červené popelnice, škola
neodebírá, nenoste je.
Takové spotřebiče můžete zanést do velkých červených popelnic rozmístěných po
městě, či zavézt do sběrného dvora.
---------------------------------------------------------------------------------------------

2.Prázdné cartridge a tonery z tiskáren a kopírek
Cartridge = zásobník s tekutým inkoustem do tiskáren a kopírek
Toner = zásobník s práškovým barvivem do tiskáren a kopírek

Ročně se na celém světě vyhodí přes 500 milionů prázdných cartridgí a tonerů
Na výrobu jedné tonerové kazety (plastová, prázdná) je potřeba 3,5 litru ropy
plasty, ze kterých jsou cartridge a tonery vyrobeny se na skládce rozkládají
v rozmezí 450 – 1000 let

PŘITOM
Některé zásobníky lze repasovat, tzn. znovu naplnit inkoustem či práškem
Ostatní jsou vhodné k recyklaci (jsou plastové)

Tonery musí být zabalené buď v původním igelitovém sáčku,
nebo jakémkoliv jiném (sype se z nich zbylá prášková
náplň). Původní krabice není vhodná kvůli úspoře místa
v přepravním boxu.
---------------------------------------------------------------------------------------------

3. Soutěž ve sběru vybitých baterií
Do 11. listopadu děti nosí do třídy vybité baterie. V každé třídě jsou krabice
určené ke sběru. Po skončení soutěže jsou krabice zváženy, sepsán žebříček
vítězů, oceněny třídy i jednotlivci. Pokud máte možnost přivézt velké množství
baterií, kontaktujte mě na e-mail slovackova@9zszlin.cz, domluvíme se, kdy a kam
byste baterie dovezli. Ve zbytku roku děti doma baterie shromažďují, aby je mohly
zase za rok přinést do soutěže.
---------------------------------------------------------------------------------------------

4.

XII.ročník charitativní sbírky
„VĚNUJ MOBIL „
do 31.1.2023

Máte doma starý mobilní telefon?
Přineste jej do školy, ještě může být užitečný!
Funkční telefony budou předány handicapovaným spoluobčanům,
dětem v dětských domovech či lidem v domovech důchodců.
Nefunkční přístroje budou opraveny a předány nebo zrecyklovány.
Mobilní telefony žáci vhazují kdykoliv do červené popelnice na
elektroodpad u vchodu do školy.

