
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

EKOLOGIE NA NAŠÍ ŠKOLE 

Vážení rodiče. VV  rráámmccii  eekkoollooggiicckkéé  vvýýcchhoovvyy  žžáákkůů  nnaa  11..  ii  22..  ssttuuppnnii  jjee  nnaaššee  šškkoollaa  jjiižž  

99..  rrookkeemm  zzaappoojjeennaa  ddoo  pprroojjeekkttuu  „„RReeccyykklloohhrraanníí,,  aanneebb  uukklliiďďmmee  ssii  ssvvěětt““..  SSnažíme se, 

aby se děti během dospívání naučily správně třídit a likvidovat odpad a odnesly si 

tento návyk do života.  VV  rráámmccii  pprroojjeekkttuu  cceelláá  šškkoollaa  ssbbíírráá  vvyybbiittéé  bbaatteerriiee,,  

nneeffuunnkkččnníí  ddoommááccíí  eelleekkttrroossppoottřřeebbiiččee  aa  pprráázzddnnéé  zzáássoobbnnííkkyy  nnaa  bbaarrvvuu  zz  kkooppíírreekk  

aa  ttiisskkáárreenn  ((ttoonneerryy  aa  ccaarrttrriiddggee))..  DDáállee  ppaakk  nneeffuunnkkččnníí  mmoobbiillnníí  tteelleeffoonnyy  nnaa  

cchhaarriittaattiivvnníí  ssbbíírrkkuu  „„VVěěnnuujj  mmoobbiill““..    

BByyllii  bbyycchhoomm  rrááddii,,  kkddyybbyy  ssee  ddoo  ttoohhoottoo  zzppěěttnnééhhoo  ooddbběěrruu  zzmmíínněěnnýýcchh  ooddppaaddůů  zzaappoojjiillaa  

ii  vvaaššee  rrooddiinnaa..  JJaakkmmiillee  ssee  vváámm  ddoommaa  vvyysskkyyttnnee  zzmmíínněěnnýý  ooddppaadd,,  mmůůžžee  hhoo  vvaaššee  ddííttěě,,  ddllee  

rroozzppiissuu  nníížžee,,  ddoo  šškkoollyy  ppřřiinnéésstt..  

VVššeecchhnnyy  ttřřííddyy  jjssoouu  ttaakkéé  vvyybbaavveennyy  bbaarreevvnnýýmmii  kkooššii  nnaa  ttřříídděěnníí  ppllaassttuu,,  ppaappíírruu  aa  ppoo  

cchhooddbbáácchh  šškkoollyy  jjssoouu  rroozzmmííssttěěnnii  ttzzvv..  HHlliinnííkkoožžrroouuttii  nnaa  ssbběěrr  „„šškkoollnnííhhoo  hhlliinnííkkuu““  

((zzjjmm..  vvííččkkaa  oodd  jjoogguurrttůů  aa  aalloobbaallyy  oodd  ssvvaaččiinn))..  

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

Během školního roku proběhnou tyto sběrové aktivity, které jsou 

pojaty jako soutěže tříd a jednotlivců. 

 

BBlliižžššíí  aakkttuuáállnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  ssoouuttěěžžíícchh,,  

pprrůůbběěžžnnáá  sskkóórree  aa  vvýýsslleeddkkyy  ssoouuttěěžžíí  jjssoouu  

žžáákkůůmm  vvyyvvěěššoovváánnyy  vv  pprrůůbběěhhuu  rrookkuu  nnaa  šškkoollnníí  

nnáássttěěnnkkyy..  HHooddnnoottnnéé  vvěěccnnéé  ooddmměěnnyy  aa  ddiipplloommyy  

vvííttěězzůůmm  jjssoouu  ppřřeeddáávváánnyy  pprrůůbběěžžnněě  ppoo  

sskkoonnččeenníí  kkaažžddéé  ssoouuttěěžžee..  

 

Sběrové soutěže organizuje Mgr. Michala Slováčková 
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sběr vybitých baterií  září – 11. listopadu 2020 

sběr vysloužilých elektrospotřebičů září – 31. května 2021 

sběr prázdných tonerů a cartridgí  
září – 31. května 2021 

(náplně do tiskáren a kopírek všech velikostí) 

sběr mobilních telefonů (charitativní sbírka) 1.-31. ledna 2021 



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! 



 MMáámmee  rrááddii  ppřříírroodduu  
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  
 

 

 


