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ÚVOD 
 Co říci úvodem? Mnozí z nás se snaží nějak prospět přírodě, mnozí se pokouší 

recyklovat. Pro některé je to naprostá samozřejmost a rutina, pro jiné je to „opruz“ a 

zdržování. Vše je jen o zvyku. Stejně tak, jako se dítě učí zavazovat tkaničky, tak 

podobně si dítě, dospělý či kdokoliv může vytvořit návyky na třídění odpadu. Může, 

pokud chce. Důležité je začít. Věřím, že v mnoha rodinách už to funguje automaticky, 

alespoň ten základ – papír, plast, sklo, bioodpad. Ale i v  obcích a městech tento trend 

podporují barevnými kontejnery či sběrnými dvory. I tady ve Svitávce se aktivně 

pracuje ve prospěch této věci.  

 V tomto Recyklačním zpravodaji bychom vás rádi informovali o našich školních 

aktivitách, které pro naši Zemi děláme, nejen nejrůznějšími sběry, akcemi, ale 

celkovou informovaností dětí a prostřednictvím nich i širší veřejnosti o problematice. 

Jelikož se naše škola může pyšnit, již potřetí, titulem Ekoškola, určitě nás tato věc 

zajímá a nechceme se přiklonit k postoji „Já to tu už nějak vydržím, a co bude potom, 

mě nezajímá.“ My chceme žít uvědoměle a chceme vědomě ovlivňovat další konání 

nás samých i lidí kolem nás ve prospěch přírody a životního prostředí.  

 Problém s odpadem je 

stále aktuálnější. Lidí na Zemi je 

hodně a toho, co vyprodukují 

mnohonásobně více. Možná se 

nám to nezdá, ale problém zní 

kam s ním? Někoho to netrápí, 

popelnici dá před dům na vývoz 

a je po starosti. Ale nedej Bože, 

kdyby jednou popeláři nepřijeli. 

O starost navíc. A to si ani 

neumíme představit, kdyby 

nevyváželi třeba celý rok?!? To 

by potom byla hotová pohroma. 

Kam bychom to vše dávali? Jen 

si zkuste vypočítat, kolik popelnic popovážíte k silnici k odvozu za měsíc, krát 12, a to 

je jedna rodina. Třeba jen ve škole by mohlo být odhadem +/- 160 zástupců – 160 

rodin. Kdyby každá z těchto rodin vyvezla za měsíc „jen“ 2 popelnice, za rok by to 

dávalo 3840 popelnic. A to ve skutečnosti bude číslo daleko větší (samozřejmě záleží 

na objemu popelnice, …). Příšerná představa, co? 

 Proto se snažme nejen třídit odpad, což je jen jeden stupínek, ale i rozumně a 

odpovědně nakupovat a přemýšlet zda to, co kupujeme, je nutné, zda to využijeme. 

Zda věci, oblečení, spotřebiče, které už nepotřebujeme, by se nedaly využít jinde, třeba 

u lidí, kteří na tom nejsou zrovna nejlíp. A zda by nešlo myslet ekologicky i teď v době 

předvánoční, aby se v našich domovech nehromadily zbytečné papíry, obaly, odpad a 

nejhůř zbytečné dárky… Určitě by to byl ten nejhezčí vánoční dárek pro naši matičku 

Zemi! 

Mgr. Marcela Houdková 
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RECYKLAČNÍ A EKOLOGICKÉ SVÁTKY ČI VÝZNAMNÉ DNY 

3. - 9. září  - Evropský týden recyklace baterií 

Byl vybrán den 9. září jako památka narození slavného italského lékaře a fyzika 
Luigi Galvaniho (1737). Proslavil se pokusy s živočišnou elektřinou. Jeho oponent a 
současník Allesandro Volta díky němu sestrojil první galvanický článek, který se stal 
základním prvkem všech baterií a akumulátorů. Baterie představují nebezpečí jak pro 
přírodu, tak i pro člověka. Proto je dobré baterie třídit a vracet je zpět formou recyklace 
do oběhu. 

13. října – Mezinárodní den elektroodpadu 

Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického 

a elektrického odpadu WEEE Fórum vyhlásilo tento mezinárodní den. Přidalo se 20 

zemí včetně České republiky s cílem seznámit s recyklací veřejnost. Jako důvod je 

nízká recyklovanost elektrozařízení (20%). V rámci Recyklohraní se do projektu 

zapojilo 3700 škol v ČR. 

22. dubna – Den Země 

Od roku 1990 se přidala i ČR. Je to Den Země, ať už smýšlíme ekologicky, či 

z ohledu válek. Cílem je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a 

najít možné řešení nápravy. 

2. června – Mezinárodní den čistého ovzduší 

5. červen – Den životního 

prostředí 

Program OSN pro životní 

prostředí (UNEP) podněcuje vlády k 

uvědomění si zodpovědnosti za své 

vlastní chování k ochraně životního 

prostředí. Upozornění na problematiku 

plýtvání potravinami. 

22. září – Mezinárodní den bez 

aut 

 Uvědomění si dopadu 

výfukových plynů na životní prostředí. 

18. listopadu – Nekuřácký den 

 Upozornění na škodlivost 

kouření na lidské zdraví – i pro 

nekuřáky, ale i na životní prostředí. 

 

Anna K. a Kateřina P. 
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SBĚR ELEKTROODPADU A BATERIÍ 

I ZŠ Svitávka se rozhodla zapojit do podpory recyklování prostřednictvím 

upozornění na dva recyklační svátky Týden 

recyklace baterií a Mezinárodní den 

elektroodpadu. A tak 7. třída uspořádala 11. října 

2019 sběr elektroodpadu a baterií. Aby se však 

povědomí o třídění tohoto druhu odpadu zvýšilo, vyrobili žáci plakáty, které umístili 

v prostorách školy s výzvou 

k podpoře této prospěšné akce. 

Dále nacvičili krátký vstup do 

jednotlivých tříd s ukazovací 

písničkou a několika pokyny 

k vlastnímu sběru (proč je dobré 

třídit, co děti mohou donést, kam 

patří vysloužilé elektro a 

možnost zapojení se ke školní 

akci třeba jen tím, že si oblečou 

na sebe něco červeného – 

symbol červeného kontejneru na 

elektroodpad).  Celá akce 

dopadla skvěle, vybralo se 

spoustu vysloužilých 

elektrospotřebičů i baterií. A 

červenými tričky se to po 

škole jen hemžilo (viz úvodní 

fotka).  ☺ 
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CO JSME SE VŠECHNO DOZVĚDĚLI? 
 
Co se vyrecykluje z mobilního telefonu? 

Mobily jsou plné drahých kovů. Přepočteno na obyčejné peníze, každý mobil v 
sobě obsahuje „drahé kovy“ asi za 20 Kč. Je dobré je tedy vytřídit, nejenom proto, že 
jsou drahé, ale i proto, že jejich recyklováním je možné snížit nutnost jejich těžby. 

  
Za rok 2017 se  po 

světě prodalo přes 
1,86 miliardy mobilů. V 
současnosti se 
celosvětově k recyklaci 
dostane zhruba 10 % 
vysloužilých mobilních 
telefonů (v ČR zhruba 6 
%). Což je škoda, 
protože až 90% 
z každého mobilu je 
údajně dál využitelných. 
A co se dá z mobilu 
využít? 45% plastu, 35% 
kovu – slitiny mědi, 
železa a hliníku, 10% 

skla a keramiky, 9% elektrod baterií, 0,11 % vzácných kovů – lithium, kobalt a další, 
0,9 % ostatních nekovových materiálů.  

Veronika J. a Tereza Š. 
Kam 

s elektroodpadem? 

Elekroodpad 

patří do červeného 

kontejneru, můžeme 

jej vrátit do prodejen 

elektro  nebo na 

sběrný dvůr. Ve 

Svitávce červený 

kontejner není, ale 

můžeme vyvážet do 

sběrného dvora.  

  Michal 

D. a Martin G. 

 

Co patří mezi elektroodpad 
Patří tam domácí bílá technika – lednice, pračky, myčky, dále pak mobilní 

telefony, počítače, sluchátka, fotoaparáty a kamery, žehličky, varné konvice, kávovary, 
fény, elektrické hračky, CD a DVD přehrávače, televize, přístroje pro zahradu a hobby 
– sekačky, pily, ruční nářadí, zářivky, výbojky, baterie, … 
Žanek N. a Jonáš P.  
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Některé spotřebiče 

mohou obsahovat látku 

poškozující životní 

prostředí, třeba staré 

ledničky. Mají freony, které 

mohou ohrozit ozonovou 

vrstvu. Nebo ve starých 

zářivkách je rtuť. Je tedy 

dobré, aby se tento odpad 

třídil a odborníci je pak 

rozebrali dál, aby nebyl 

nebezpečný. K těmto 

účelům slouží sběrná 

místa a sběrné dvory. 

Eliška D. a Maruška D. 

Co třídíme ve škole? 

Papír – Papír třídíme v rámci vyučování. Máme koše na papír, plast a ostatní. Dvakrát 

ročně (naposledy 23. 10. 2019) vyhlásí škola sběr papíru po Svitávce, vylepí plakáty a 

žáci druhého stupně jezdí s vozíky po celé obci a sbírají svázaný papír u domů. Také 

máme ve Svitávce modré kontejnery, do kterých papír můžeme dát kdykoliv.  

Plast – Ve škole jsou na plasty také zvláštní koše. Kromě toho ještě můžeme nosit 

vršky od PET lahví. Jinak ve Svitávce jsou žluté kontejnery. Škola pořádá jednou za 

rok sběr plastů, kdy se 

všechny třídy za doprovodu 

svých učitelů vydají po 

rozdělených trasách kolem 

Svitávky a sbírají plasty 

v přírodě. Každoročně se 

posbírá několik pytlů. 

Bioodpad – Škola má svůj 

kompostér, do kterého se 

dává bioodpad – listí, 

posečená tráva, ... 

Hliník – Na školní chodbě je 

také umístěna krabice určená 

na hliník, tzn. víčka od jogurtů 

nebo sešlapané plechovky. 

Baterie – Také můžeme nosit použité baterie, které mají své místo ve vyrobených 

krabicích. 

Použitý olej z kuchyně – může se nosit do speciální ho kontejneru.  

          Zuzka H.   
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ZAJÍMAVOSTI 
 
 

1. Podle českého statistického úřadu (ČSÚ) každý z nás vytřídil za rok 
12 kg skleněného odpadu (pro představu: 75 sklenic zavařených 
okurek, nebo 34 pivních lahví…). 
 

2. Sklo je dobré recyklovat, protože jej lze recyklovat do nekonečna. 
Sklo nepatří do koše! 

3. Sklo pohozené v přírodě se nikdy nerozloží. 
 

4. Na výrobu zrecyklovaného papíru je potřeba o 60 % méně energie 
než na výrobu nového. 
 

5. Z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi. 
 

6. 30 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě 1 fleecové bundy. 
7. Na tričko stačí 5 PET lahví. 

 
8. Z 30 000 nápojových kartonů lze vyrobit stavební desky na 1 rodinný 

dům. 
 

9. Z 1 t baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 
205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. 
 

10. Zinek z 10 kg baterií může posloužit k výrobě mosazi pro 1 
saxofon. 
 

11. Věděli jste, že recyklací jednoho milionu kusů tzv. chytrých 
mobilů je prý možné získat až 16 tun mědi, 350 kg stříbra, 34 kg 
zlata a 1,5 kg paladia? 
 

12. Při posledním sběru starého papíru v ZŠ Svitávka se vyvezlo 
3780 kg papíru. 
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VAŽME SI DRUHÝCH 
 

Už jste si někdy představili, kolik lidí se musí podílet na tom, abyste 
si mohli pochutnat na obyčejném rohlíku? Kolik jen muselo dát práce 
vypěstovat „obyčejné“ obilí, kolik lidí se podílelo na zpracování surovin a 
v konečné fázi na upečení rohlíku a distribuci do prodejny? Každý, kdo už 
někdy něco vypěstoval nebo vyrobil, velice dobře ví, že to opravdu není 
jednoduché. My, co žijeme (nezaslouženě) v nejbohatší části světa, si to 
jen stěží kdy dokážeme představit. 

Proto bychom se nad svým chováním měli zamyslet. Není jen naší 
věcí, jak jednáme, žijeme na společné Zemi. Na veškerou výrobu se 
spotřebovává voda, energie a v důsledku toho se ničí životní prostředí. 
Vzniká začarovaný kruh. 

 A to byla řeč jen o jednom obyčejném rohlíku. Vůbec tu nebudu 
mluvit o hlavním jídle, které pro nás někdo připravuje celé dopoledne a 
někteří jsou pak schopni ho téměř kompletně vyhodit. A když k němu ještě 
dostanou mandarinku či pomeranč dovezený třeba až ze Španělska, 
taková dálka, tolik energie na vypěstování, dovezení, a jedním naším 
pohybem skončí v koši. 

I v dnešní době na Zemi umírají lidé hlady a já si myslím, že i tímto 
chováním se někteří podílí na jejich utrpení. Važme si práce druhých, aby 
ten náš svět byl lepší. Važme si surovin, jídla, neplýtvejte jimi, třeba jen 
tím, že sníme celou svačinu či oběd ve škole, doma, kdekoliv. 

Mgr. Alena Kubínová 
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BATŮŽKOVÝ PROJEKT 

 Často dostaneme nebo si koupíme spoustu nových věcí. Co s těmi starými 

uděláme? Nejčastěji je vyhodíme, protože „použité“ už nikdo nechce, není to in, nám 

je hloupé to nabízet a místo na skladování zbytečných věcí už doma není. Nenapadlo 

vás někdy, že třeba i tyto staré věci mohou někde někomu pomoci? To by byla ta 

nejlepší možná recyklace, znovu zavést do oběhu! Někdo možná dává staré oblečení 

na charitu a někdo může pomoci dětem na jiném kontinentu, třeba jako tento 

„Batůžkový projekt“. 

Máš starý baťoh? Pošli ho africkým dětem. 

Máš starý školní baťoh, který už nepotřebuješ? Pokud ano, je to skvělá zpráva. 

Vlož do něj školní věci a přines jej k Plačkům na ulici Svat. Čecha 546 ve Svitávce 

nebo paní učitelce Houdkové ve škole. 

Co se s takovým baťohem stane? Putuje do jedné ze škol v africkém státě 

Malawi, kde udělá radost konkrétnímu klukovi či malé slečně, kteří tam chodí do školy. 

Co je možné do baťůžku dát? Zcela ideální je něco z následujících věcí: 

3 sešity nebo notesy, pouzdro na tužky, 3 tužky, 3 pera, guma, balení pastelek, 

ořezávátko, pravítko, kovová lžíce, mýdlo (kostka), zubní pasta, zubní kartáček, ručník 

na ruce, malý míček, triko či šaty, kraťasy či sukně a žabky či sandály. 

Věci mohou být samozřejmě použité – starší (kromě zubního kartáčku, zubní 

pasty a mýdla – ty musí být nové). Nakonec stačí na baťůžek zavěsit lísteček, na něj 

napsat, co v baťůžku je a pro koho je určený (kluk x holka, věk). Tento lísteček je 

možné stáhnout z batuzkovyprojekt.cz → Průvodní kartička. Batůžkový projekt je 

ryze českým nápadem, do kterého se postupně zapojila celá ČR a v poslední době i 

okolní státy. Vezmi svůj starý baťoh a přidej se taky! ☺              

   Jana a František Plačkovi 
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EKOTÝM 

Co se děje v Ekotýmu? 

 Že se ve škole pořádá sběr, třídí papír, plast, hliník a třeba i použitý kuchyňský 

olej už je vlastně samozřejmost. V uplynulých dvou letech jsme pracovali na splnění 

plánů, které byly sestaveny převážně z požadavků a nápadů dětí. Např. předloni jsme 

se zaměřovali na potraviny a Zeleninovým jarmarkem jsme si vydělali peníze na 

pořízení vermikompostéru (tzv. žížalí kompostér), ve kterém jsme chtěli recyklovat 

zbytky z ovoce a zeleniny ze svačinek. V minulém školním roce bylo hlavním tématem 

Prostředí školy. Na chodbách přibyly nástěnky, krabice na sběr baterií, ale také 

skákací panáci či posilovací hrazdy pro starší žáky. V zimě jsme krmili ptáky nebo se 

třeba učili vyrábět šumivé čisticí tablety.  Loni na jaře jsme také organizovali 

Ekojarmark, na který jsme získali, v pořadí již potřetí, dotaci od firmy Ikea.  

 Ne všechny naše nápady se vždy podaří dotáhnout do konce, ale všichni se 

stále učíme. A že to myslíme i děláme dobře, prověřil loňský audit. Opět jsme obhájili 

mezinárodní titul Ekoškola a v červnu jsme jej převzali v Senátu ČR. Ulevilo se nám, 

ale je to pro nás také závazek na dalších pět let.  

 V letošním školním roce se složení členů Ekotýmu opět trochu obměnilo. Jsme 

rádi, že v našich řadách kromě zástupců tříd, vedení školy, 2 učitelek a pana školníka 

jsou letos i dvě maminky. Sice jsme po loňském auditu chtěli trochu odpočívat, ale 

nápadů už máme opět na seznamu mnoho. Ve škole už velké změny neplánujeme. 

Zatím jen prozradím, že v tomto školním roce na to půjdeme od lesa ……nebo možná 

do lesa? No, držte nám pěsti nebo se přidejte k nám a můžete být u toho. 

                                                               Mgr. Daniela Mašková  
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OHLÉDNUTÍ 

Fotogalerie z loňského Ekojarmarku☺ 

Na obrázku jsou zachyceny úžasné výtvory z odpadového materiálu, které byly 

zapojeny do soutěže o nejlepší výrobek.  

Kromě dílniček s vyráběním 

proběhla přednáška o 

bezobalových potravinách. 

Také se školou neslo téma  

problematiky palmového 

oleje, této přednášce 

předcházelo 

několikaměsíční sbírání 

obalů od nejrůznějších 

sladkostí či potravin a 

sledování, zda obsahuje 

nebo neobsahuje  palmový 

olej a jaký má jeho výroba 

dopad na životní prostředí. 
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Nechyběla tam ani netradiční módní 

přehlídka z ryze odpadového 

materiálu. Věřte, bylo na co se 

koukat! 

 


