
Toto číslo je zaměřeno na recyklaci 

baterií a elektroodpadu. 

Víte něco o Mezinárodním dni  

elektroodpadu? 

Víte, kdy slavíme  „Evropský týden 

recyklace baterií“? 

Naše účast na projektu 72 hodin 

Více se dozvíte uvnitř časopisu.   
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Žáci 9.A 

Redakce  

                       

Korálkonoviny 



Cesta recyklace začíná tím, že použité baterie odnesete na sběrná 
místa, kterých je po České republice už přes 20 000. Baterie  se ze 
sběrných míst sváží společnost ECOBAT 
na třídicí linku. Putují sem svozy z měst, ob-
chodů i škol. Zde jsou baterie pečlivě roztřídě-
ny dle typu a chemického složení. A dále putují 
k dalšímu zpracování do kovohutí. Pro lepší 
představu se podívejte se na pořad Cesta věcí 
dokola  a reportáž v ČT.  

Mapa sběrných míst vám pomůže nalézt nej-
bližší sběrný box. http://mapa.ecobat.cz/  
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Evropský týden recyklace 

baterií  

9. – 15. 9. 2019 

Hlavním cílem je podpora povědomí lidí o důležitosti třídění a recyklace 

použitých baterií a akumulátorů. Tento týden je také příležitostí k tomu, 

aby lidé odnesli všechny vybité baterie, které doma najdou, na jedno ze 

sběrných míst. Těch je v České republice již více než 20 tisíc. 

U nás je také možné odevzdat použité baterie. Sběrné místo se  

nachází v šatně u vchodu do školy. 

https://www.youtube.com/watch?v=SQmQpCaiqkI
https://www.youtube.com/watch?v=SQmQpCaiqkI
https://www.youtube.com/watch?v=rDGwloHQc6A
http://mapa.ecobat.cz/


 

Recyklací 100 kg ba-
terií lze získat až 65 
kg druhotných surovin, 
které by byly jinak 
ztraceny¨. 
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Evropský týden recyklace 

baterií  

9. – 15. 9. 2019 

V každé třídě máme boxík na 

použité baterie. Když ho naplní-

me, odnášíme ho do sběrné kra-

bice u vchodu do školy. 

Jedna z možností dalšího 

zpracování je drcení a ná-

sledné třídění na kovy, plas-

ty a papír. Recyklace baterií 

je velmi složitá cesta, ale 

vyplatí se. 



V letošním roce se naše škola opět zapojila do projektu „72 hodin“. Jed-

ná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Cílem 72 hodin je zapojit co 

nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali 

mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim 

nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. V České 

republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Jedná se o tři 

dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po sedmé. Na-

še škola se již od počátku toho projektu účastní. Tak jako vždy, i letos, 

tentokrát v pátek 11. října nastoupili žáci celé školy společně se svými 

pedagogy před školu vybaveni potřebnými pomůckami, domluvili plán 

akce a vyrazili do terénu. Někteří začali uklízet školní zahradu, na které 

už je vidět, že nadešel podzim. Ostatní se vydali do blízkého lesoparku 

a okolí školy, kde opět nacházeli spoustu věcí, které tam rozhodně ne-

patří. Myslím, že všichni na sebe mohou být pyšní, vždyť za sebou ne-

chali kus práce a čisté prostředí.  
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Projekt 72 hodin 

10. – 13. 10. 2019  



Každý rok se naše škola 

zapojuje do akce 72 hodin. 

Jako každý rok jsme uklíze-

li v lese a v okolí naší školy. 

Našli jsme láhve od alko-

holu a rozbité nádobí. Le-

tos bylo v lese o hodně mé-

ně nepořádku než minulý 

rok. Tím pomáháme zvířa-

tům a našemu okolí. Kaž-

dým rokem ten les vypadá 

lépe díky tomu, že ho uklízíme pravidelně. 
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Projekt 72 hodin 

10. – 13. 10. 2019  

Co znamená projekt 72hodin? Je to 

akce, která probíhá 3 dny po celé 

České republice. Dobrovolníci se 

pouší do aktivit, které pomohou dru-

hým, přírodě, či jejich okolí. I my se 

snažíme  pomáhat lidem a zkrášlo-

vat naši Zemi. 

Co o akci napsali někteří  naši žáci? 



Aby náš svět nebyl zavalený odpadem a životní prostředí zničeno 

škodlivými látkami ze špatně zrecyklovaných elektrospotřebičů, je 

třeba správně recyklovat. To si  14.10. 2019 připomněli různé organi-

zace z více než 40 zemí světa.  

Z elektrospotřebiče lze recyklovat až 80% materiálu. Škoda jen, že 

zrecyklujeme pouhých 20% z celosvětového množství a až 40 milio-

nů tun skončí na skládkách. Tím, že  recyklovaný materiál znova, 

šetříme naši přírodu před škodlivými látkami. 

My jsme se také zapojili. Do kontejneru s elektroodpadem jsme od-

nesli nefunkční spotřebiče z našich domovů i školy. Ve škole jsme si 

zopakovali, co kam patří a pokusili se rozebrat model pračky a počí-

tače podle materiálu. 
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Mezinárodní den  

elektroodpadu 

14. 10. 2019 

Připomněli jsme si, jak správně třídit 



Na webových stránkách https://www.samosebou.cz/2018/05/07/

elektroodpad-co-je-kam-tridit/  

se dozvíte spoustu zajímavostí. 

https://www.cervenekontejnery.cz/vyhledavani-na-mape/  a na těchto 

stánkách se dozvíte, 

kde všude v České 

republice najdete 

červený kontejner na 

elektroodpad 
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Mezinárodní den  

elektroodpadu 

14. 10. 2019 

Víte, kam patří malé elektro spotřebiče a kam odvést  

lednici nebo pračku?  

https://www.samosebou.cz/2018/05/07/elektroodpad-co-je-kam-tridit/
https://www.samosebou.cz/2018/05/07/elektroodpad-co-je-kam-tridit/
https://www.cervenekontejnery.cz/vyhledavani-na-mape/
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Recyklace hrou—módní 

přehlídka 

Podzimní recyklohraní jsme zakončili přehlídkou obleků z recyklovatel-

ných materiálů, které jsme po ukončení akce společně roztřídili do 

správných kontejnerů.  

Co  říci na závěr ? Je dobré se zamýšlet, co se děje s odpadky, 

které každý den vyhazujeme. Hlavně je důležité vědět, kam s nimi 

a zajímavé, jak se s nimi dál nakládá. 




