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„Zelené zprávičky“ z naší školičky. 
_____________________________________________



Baterkožrout

Náš  první  vyrobený
kontejner  na  baterky  je
Baterkožrout.

Vyrobili  jsme  ho
proto,  abychom  měli  kam
dávat  použité  baterky  a
hlavně, to byl jeden z úkolů
Recyklohraní. Je vyroben z
kartonu,  dřeva,  plastu  a
textilu.

Při  jeho výrobě jsme
postupovali takto: Spojili jsme dřevěné poličky do tvaru krabice. Na horní stranu
jsme vyřezali otvor. Nařezali jsme kartonové roury, aby vypadaly jako nohy. Do

dřevěné “krabice” jsme dali velkou plastovou PET
lahev, do kter padají baterky. K ní jsme připevnili
další kartonovou rouru, kterou mohou propadávat
baterky do plastové nádoby.  Dále jsme vyrobili
z PET lahve hlavu a v místě pusy,  jsme vyřezali
otvor na baterky. Na konec jsme ho jen oblékli a
dali mu jméno Belatrix.
V naší škole ho najdeš vedle schodů do jídelny.

Baterky  třídíme  proto,  že  tím  chráníme
životní  prostředí. Pokud  by  baterky  skončily  v
běžné popelnici na směsný odpad, putovaly by na
skládku nebo do spalovny. V obou případech by se
z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých
kovů, které znečišťují ovzduš.

text: Veronika Ševčíková a Eliška Kopsová
____________________________________________________________

Zajímavosti  o stromech

   Z jednoho stromu se vyrobí 80 tisíc  papírových archů
A4. Jeden strom uvolní denně 7000 l kyslíku. Jedna tuna
vytříděného papíru zachrání 17 stromů. 

Papír  můžeme recyklovat  až  7  x.  Každý  občan  ČR
vyprodukuje 150-200 kg odpadu. 

Filip Karas, Jirka Suchý



Co sbíráme v letošním školním roce? 

Každý rok pořádáme celoškolní akci ve
sbírání víček, kaštanů, baterek, papíru a
cartridgí.  Děláme to pro přírodu i nemocné děti.

Sbíráme:

 plastová víčka /na charitativní účely/
 baterie /tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory/
 cartridge – zásobníky do tiskáren
 drobný elektroodpad /mobily, rádia,

mp3, telefony, drobné kuchyňské
spotřebiče/

 papír /skladujeme doma, aktuální
termín sběru bude upřesněn/

                                                                             Denis David

____________________________________________________________

Třídění odpadu v naší 5. třídě
Ve třídě máme koše

na  třídění  odpadu. Do
papírových  košů  dáváme
karton  a  papír, do
plastových  košů  dáváme
plastové  lahve  a  obaly  od
svačiny  a  do  směsného
odpadu  dáváme  slupky  od
banánu  nebo  posmrkané
kapesníky.

Do košů v  naší třídě
nepatří  sklo  nebo
elektronika.  Také  by  se
tam  rozhodně  nemělo
dávat  dřevo  nebo  hlína.

Naše koše vynáší paní uklízečka Gábí a odnáší je do popelnic. 
Důležité je třídit odpad, protože bychom jinak zničili celou naší planetu.

Redaktorky: Emily Hulcrová,Eliška Dandová,Pavlína Puldová



SBĚR PAPÍRU V NAŠÍ
ŠKOLE

Papír  ve  škole  sbíráme
proto,  abychom  ušetřili
stromy  a  přírodu.  Jednotlivé
balíčky  by  neměly  vážit  víc
než 5 kg. 

Sběr  odnášíme  do
chodby  mezi  naší  školou  a
školkou.  Pak  ho  odnášíme  do
dodávky  na  naší  zahradě.  Ta
ho  odveze  k  recyklaci.  Sběr
nakládají žáci 4. a 5. třídy.                                       Redaktoři:  Matěj a Pavel 
____________________________________________________________

DEN STROMŮ

Den stromů se  slaví
20. října. Lidé ho slaví tak,
že  sází  stromy  nebo  se
chodí procházet do lesa.

Školní  družina  letos
zorganizovala  procházku 
do lesa.  Cestou děti  plnily
zajímavé  úkoly,  za  které 
pak  získávaly  indície  v
podobě písmen. 

Na  závěr  putování
sestavily  heslo,  které
otevřelo cestu nejen do lesa, ale i k dalším hrám a úkolům k tomuto tématu. 

Užívali  jsme  si  les  a
pozorovali  přírodu.  Byly  tam
stromy  třeba  jako  lípa,  smrk,
borovice, modřín, dub, buk a jedle.
Les byl zajímavý a všichni jsme si 
to moc užili. 

Redaktoři: Helena Seifertová, 
Eliška Brůnová



Práce na školní zahradě

Nejdříve  jsme  začali  sprejovat  zeď  podle
šablon včel, květin, stromů a různého hmyzu. 

Poté  jsme  překopávali  doskočiště  a
mohli jsme si dát pauzu i na svačinu. 

Po  jídle  jsme  sázeli  mladé  stromky
(jabloň a hrušeň). Dále jsme sázeli 10 jedlých
keřů a osazovali jsme i svah na zahradě. Práce
se nám pěkně zdařila.

                        Tereza Sniegoňová , Radim Fabeš

____________________________________________________________

Mezinárodní den zvířat

Od roku 1226, přesně 4. 10.,
slavíme Mazinárodní den zvířat.
Tento den zemřel františkánský
mnich z Assisi.

Byl moc hodný a pomáhal nemocným 
a opuštěným zvířatkům.

Nám má tento den připomenout, 
abychom se starali a pečovali o naše
mazlíčky.

Mazlíčky si přineseme do školy,
představujeme si je a hrajeme si s
nimi.

Natalie Marečková, Petra Iblová



ZVÍŘATA V NAŠÍ ŠKOLE

V naší škole chováme hodně zvířat. Ve 
družině  máme agamu Agátu, patří naší 
vychovatelce paní Trappové i nám. Pro Agátu 
máme také různý hmyz.

Také
chováme
pakobylky,
beze jména.

Ty už  tu  jsou  hrozně  dlouho,  nejméně pět
let. 
Měli jsme také šneky africké.

Páťáci  se  rozhodli,  že  začnou  chovat  i

paví  očka .  Jsou  to  krásné,
barevné   rybičky. Máme je  už
rok  a  už  stihly  porodit  10
mladých  rybiček.  Sledujeme je
a jedné jsme dali jméno Belzebuba,  je jedinečná, takže se snadno pozná.

Vždy na prázdniny si někdo nějaké zvíře vezme domů, aby ve škole nebylo
samo.                                                Eliška Kopsová a Veronika Ševčíková

_______________________________________________________

VÝROBA HMYZÍHO
DOMEČKU

Jednou jsme se
rozhodli,  že  uděláme
hmyzí  domeček.  Takže
jsme  začali.  Nařezali
jsme prkna a sťukali jsme je k sobě. Pak jsme vytvořili
střechu. Do domečku jsme dali šišky, klacky a nakonec
cihly,  do  kterých  jsme  vyvrtali  díry.  Už  jsme  tam
pozorovali  mravence  ploštice  a  různý  další  živočichy.
Marek Janoušek



RECYKLOHRANÍ

Naše škola se každý rok zapojuje do
projektu Recyklohraní.

Je to recyklační program, který
nám zábavnou formou ukazuje, že
vysloužilé baterie, elektrospotřebiče nebo
tonery a cartridge nepatří do obyčejné
popelnice, a že recyklací lze ušetřit velké
množství nerostných surovin. 

Během roku plníme různé úkoly, za které získáváme body, které pak 
vyměníme za odměny. Jedním
z nich bylo udělat reklamu na
třídění baterek.

Daniel Kačmarský

____________________________________________________________

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

12.  dubna  2019  jsme  se
zúčastnili  akce  Ukliďme  svět,
ukliďme Česko.

Šli jsme do Rokliček a po okolí
školy. Chodili  jsme  po  Rokličkách  a
hledali  jsme  odpadky.  Když  jsme
nějaké uviděli, tak  jsme je hodili do
pytle.

Našli  jsme  také  pneumatiku,  kbelík,
spoustu igelitů a plastů. 

Naším velkým úlovkem byla matrace a
dveře. 
                                   Nela Čížková a Barča Smržová



Jaké živočichy chováme ve škole

Ve škole chováme agamu vousatou,
pakobylky rohaté a chovali jsme také šneky
africké. 

Agama má terárko vystlané kokosovou
podestýlkou a má tam pěkný klacek. Každý den
jí dáváme červy a strouháme jí mrkev.

 Naše Agama se jmenuje Agáta. Má žlutou barvu, a když se bojí, tak 
část svého těla zbarví dočerna. Asi nevidí na jedno oko.

Pakobylky mají v terárku větvičky ostružiníku a mají podestýlku z  
kokosového vlákna. Každý týden jim dáváme nové ostružiní.

 
Denis David 

Adam Štreba :)

____________________________________________________________
Proč recyklujem staré baterie?

Tím, že sbíráme a uklízíme baterky,
chráníme přírodu od zašpinění. 

Také zvířata si mohou myslet, že to
je nějaké jídlo a od toho můžou i umřít.

Sběr  a  recyklování  baterií,  plastů
papíru  a  skla  je  důležité  proto,  že  z
materiálu,  který obsahují  se vyrábí  zase
úplně nové věci. 

Staré použité baterie vhodíme ve škole do recyklační bedny nebo našeho
vlastnoručně vyrobeného Baterkožrouta. Baterky  se potom odvezou a zrecyklují.



Výroba ptačích budek a krmítek

Ve školní družině jsme vyráběli ptačí budky a krmítko. Potřebovali jsme, 
dřevo, šrouby, kladivo a metr. Nakonec jsme budky a krmítko natřeli hnědou 
barvou.

A proč jsme je vyráběli? Budky proto, aby ptáčci měli v létě kde hnízdit a 
krmítko na zimu. Budeme jim tam dávat proso. 

Budky jsme umístili na stromy na školní zahradě. Na krmítku jsme už 
pozorovali kosy, červenky a vrabce.

Klára Grundzová Sára Novak

___________________________________________________________

Mezinárodní den elektroodpadu
Od roku 2018  slavíme Mezinárodní denelektroodpadu po

celém  světě.  Cílem  oslav  je  podpořit  třídění  a  recyklaci
elektrospotřebičů. 

Třídění  je  důležité,  protože  když  se  elektroodpad
dostane do přírody, tak ji ničí. 

Staré elektrospotřebiče dáváme ve škole do červené
popelnice v „krčku“.                                               Zoja a Týna 



Evropský týden recyklace

Evropský týden recyklace baterií
slavíme 9.- 15. září. Tento den lidé
odnesou všechny vybité baterky, které
doma najdou, na jedno ze sběrných míst.

V České republice je jich víc než
20 tisíc.

  Šárka a Danuška

________________________________________________________________________

Výroba vyvýšeného
bylinkového záhonu

Ve  školní  družině
jsme  vyráběli  vyvýšený
záhon.  Udělali  jsme  ho  z
plastových trubek.  

Zasadili  jsme  tam
(mátu, pažitku, bazalku).   

O záhon se staráme
tak, že vytrháváme plevel,
zaléváme ho a okopáváme.  

Nejlepší  pro nás  je,
že můžeme bylinky jíst.
   

Dominik Beneš a Tomáš Kadlec
____________________________________________________________

Výroba ptačích budek a krmítka

Jednou jsme se rozhodli, že uděláme
ptačí budky a krmítka. 

Takže jsme stloukli prkna do tvaru
budky, udělali střechu a všechno natřeli na
hnědo.

Teď visí na školní zahradě na stromech.
 Dominik Grisa a Marek Janoušek





Třídím, třídíš, třídíme, v celé naší družině 



Podzimní hrátky ve školní družině 



Recyklace očima našich

         nejmladších



Vylušti si naší křížovku



Rádi chodíme do lesa


