Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

EKOLOGIE NA NAŠÍ ŠKOLE
Vážení rodiče. V rámci ekologické výchovy žáků na 1. i 2. stupni je naše škola již
9. 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 a prázdné zásobníky na barvu z kopírek
a tiskáren (tonery a cartridge). Dále pak nefunkční mobilní telefony na
charitativní sbírku „Věnuj mobil“.
Byli bychom rádi, kdyby se do tohoto zpětného odběru zmíněných odpadů zapojila
i vaše rodina. Jakmile se vám doma vyskytne zmíněný odpad, může ho vaše dítě, dle
rozpisu níže, do školy přinést.
Všechny třídy jsou také vybaveny barevnými koši na třídění plastu, papíru a po
chodbách školy jsou rozmístěni tzv. Hliníkožrouti na sběr „školního hliníku“
(zjm. víčka od jogurtů a alobaly od svačin).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Během školního roku proběhnou tyto sběrové aktivity, které jsou
pojaty jako soutěže tříd a jednotlivců.

SOUTĚŽE

SBĚR

KDY

sběr vybitých baterií

září – 11. listopadu 2020

sběr vysloužilých elektrospotřebičů

září – 31. května 2021

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

Bližší

aktuální

září – 31. května 2021
1.-31. ledna 2021

informace

o

soutěžích,

průběžná skóre a výsledky soutěží jsou
žákům vyvěšovány v průběhu roku na školní
nástěnky. Hodnotné věcné odměny a diplomy
vítězům

jsou

předávány

průběžně

po

skončení každé soutěže.

Sběrové soutěže organizuje Mgr. Michala Slováčková

Sběr elektrospotřebičů a tonerů – jak odevzdávat?
Žáci, kteří chtějí přinést z domova elektro, mobilní
telefony či prázdné tonery a cartridge, je
odevzdají žákům (službě), které budou čekat
od 14.9.2020 do 31.5.2021

každé Po, St, Pá od 7:35 do 7:45
ve vchodu do školy - na lavičce u červeného a žlutého kontejneru.
Služba si zapíše do soutěžního sešitu jméno žáka, třídu, do které chodí
a počet donesených spotřebičů.
Soutěží spolu třídy, ale odměněni budou nejaktivnější jednotlivci.

-----------------------------------------------

Jaké elektro sbíráme?
Spotřebiče, které se buď zapojují do elektřiny, nebo fungují na
baterie, akumulátory (čili i hračky)

MALÉ ELKETROSPOTŘEBIČE
Rádia, DVD, hifi věže, discmany, videokamery, fotoaparáty, svíčky na stromeček,
součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje…), kalkulačky, telefony, mobily,
záznamníky, hodiny, hodinky, žehličky, lampičky, fény, přímotopy, elektrické nože,
vrtačky, strojky na holení, ovladače od TV………
Hračky na baterky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry……

VELKÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
Z velkých spotřebičů můžete dovézt televize, mikrovlnky, monitory, vysavače,
přímotopy aj.

S velkými el. zajeďte autem ke služebnímu vchodu školy, kde má škola
sklad. Nechte u odpadu lísteček se jménem dítěte a třídu, do které
chodí.
Nesbíráme lednice, mrazáky, pračky, myčky, sporáky!

Máme rádi přírodu

Nikdy nevyhazuj baterie do popelnice!!!

Soutěž ve sběru vybitých baterií
Od září do 11.listopadu 2020

Milí žáci, do 11. listopadu 2020 noste vašemu
třídnímu učiteli co nejvíce vybitých baterií.
Třídní učitel je bude shromažďovat v krabicích,
které pro vaši třídu dostal.
Po skončení soutěže se baterie zváží
a vítězové budou, jako každý rok, oceněni
diplomem a věcnými cenami

A proč se baterie nesmí vyhazovat do popelnice, ale
odevzdávají se k odborné likvidaci? Protože jsou
nebezpečně, jsou v nich jedovaté a žíravé látky, které se
nesmí dostat do přírody.

X.ročník charitativní sbírky
„VĚNUJ MOBIL „
1.ledna. - 31.ledna 2021

Máte doma starý mobilní telefon?
Přineste jej, 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.

Milé děti, mobilní telefony odevzdávejte při příchodu do školy
7:35 – 7:45 Po, St, Pá žákovské službě u popelnic ve vchodu
do školy.
Služba zapíše do sešitu vaše jméno a počet telefonů, které jste
donesli

