


 Milí čtenáři a čtenářky,
máme tu čest k Vám na začátek tohoto časopisu promluvit, a tím vás naladit na celkovou 
atmosféru obsahu Kanické popelnice.
 Nejdříve však něco o nás. Jsme menší škola v Kanicích, čítající asi 220 žáků. 
Užijete-li virtuálních map na Googlu nebo Seznamu, zjistíte, že se nacházíme na hranici 
Moravského krasu, zhruba 10 km od Brna v okresu Brno-venkov. 
 Nyní však k obsahu. Do Recyklohraní jsme jako škola zapojeni již několik let 
a zapojujeme se do mnoha akcí. Sbíráme body a snažíme se, abychom je vhodně využili. 
A časopis nám umožnil, abychom si body navíc přilepšili. A navíc… proč neříct, 
že se snažíme, děláme spoustu zajímavých akcí a projektů. Proč by se o našich aktivitách 
nemohli dozvědět i další školy.
 V obsahu Kanické popelnice se dozvíte třeba něco o akci 72 hodin, sběru baterií 
a drobného elektra, uveřejníme rozhovor s Ing. Janou Buřivalovou a nakonec si trochu zavaříte 
závity nad kvízy a křížovkami.
 A zamyšlení na závěr. V této lokalitě jsme se zúčastnili dobrovolnické akce s cílem 
uklidit okolí obce. A jaké bylo naše překvapení, když jsme v nánosu odpadu objevili dokonce 
vanu! A to jsme teprve s čištěním lesa začali. To je to, co nechápeme. Jsme opravdu tak líní, 
že raději odneseme vanu do lesa než do sběrného dvora?
 Příjemné chvíle s naším časopisem Kanická popelnice.

ÚVOD
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 Dne 10. – 13. října se konala celorepubliková ekologická akce 72 hodin. 
Cílem akce je zapojit mnoho mladých lidí a přesvědčit je, že společně dokážou změnit věci, 
se kterými nejsou spokojeni. Je to vlastně sdružení menších i větších organizací včetně devíti 
krajních rad mládeže. Celý projekt financuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). 
 Tato organizace je tu už od roku 1998. Jde o 3 dny uklízení okolí a pořádání různých 
dobrovolných aktivit, které se v ČR konají již po sedmé. 
Do projektu se může zapojit každý: děti, rodiče, mladí, staří – prostě a jednoduše každý.
72 hodin se konají jako každý rok i na naší škole. Dá se říci, že je to zde už taková tradice, 
jelikož téměř všech ročníků jsme se zúčastnili.
 Konkrétně my, jako 9.třída uklízíme 10. října. Zde je pár fotografií z našeho snažení. 
Naším cílem bylo jednak uklidit okolí školy, pomoci s úklidem hřiště školky, posbírat odpadky 
na autobusových zastávkách, okolo minihřiště a altánu. Součástí této akce je i instalace výstavy 
Kouzlo podzimu, kde mimo výpěstků z našich zahrádek spatříte i obrázky žáků školy. 
Tato akce byla povedená a hlavně užitečná.

AKCE 72 HODIN
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 Do sběru baterií se aktivně zapojují školy po celé České republice. Od roku 2008 
funguje pod MŠMT ČR školní recyklační program Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, 
do kterého je zapojeno již přes 3 500 škol. V každé domácnosti se najdou desítky baterií, 
často jejich počet přesahuje i stovku. Vyskytují se snad ve všech místnostech a v nejrůznějších 
spotřebičích: v ovladačích, kuchyňských i osobních vahách, hodinách, hodinkách, hračkách 
či telefonech. Co se s nimi stane, když se vybijí? Co s nimi dál? Kam je dát?
 A proto je naše škola součástí také tohoto projektu. Každým rokem vybíráme 
od žáků vybité baterie a drobné elektro, které následně pošleme na recyklaci. Tak neváhejte 
a přispějte nám ať už pár bateriemi či malým elektrem. V Česku postupně roste počet baterií, 
které se dostanou do recyklace. Zatím jen 35 procent z nich končí ve sběrných boxech. A co ty 
ostatní? Přidejte se k nám.

Kolik dětí už nám přispělo bateriemi nebo malým elektrem do projektu Recyklohraní?

Kolik kilogramů ročně naše škola nasbírá baterií?

Kolik kilogramů ročně naše škola nasbírá drobného elektra?

řešení: c, b, a

A) 193
B) 78
C) 28

A) 96 kg
B) 80 kg
C) 41 kg

A) 15 kg
B) 23 kg
C) 58 kg

SBĚR BATERIÍ A ELEKTRA

MINIDOTAZNÍČEK
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Po mé pravici stojí paní učitelka Ing. Buřivalová, která vyučuje přírodopis, 
a je koordinátorkou EVVO na naší škole a odpoví nám na otázky kolem akce 
Recyklohraní, které organizuje.

ROZHOVOR

Jak jste se dozvěděla o této akci a proč jste školu přihlásila do Recyklohraní?
O této akci jsem se dočetla na internetu. Chtěla jsem přispět k tomu, aby se více odpadu třídilo 
a chránili jsme tím přírodu.

Od kterého roku je naše škola přihlášena do této akce?
Školu jsme přihlásili roku 2008.

Jaký je cíl Recyklohraní?
Cíl je jasný,  prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožnit žákům 
podílet se osobně na třídění odpadu.

Co můžeme do školy přinést a následně recyklovat?
Je možné přinést baterie a drobný elektroodpad.

Kolik škol je zhruba zapojeno do Recyklohraní?
Škol je přihlášeno 3.766.

Děkujeme za rozhovor.
Také děkuji.  
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1.Plastový kelímek se rozloží?

A) za 1 den
B) za 1 měsíc 
C) až za 70 let 

 
2. Proč třídíme odpad?

A) je to správné
B) je to cool
C) nevím proč

 
3. Víte kolik stromů jsme zachránili společným tříděním odpadu za rok 2016?  

A) 1 000 000 stromů
B) 2 105 343 stromů
C) 20 000 stromů
D) 50 000 000  stromů

4. Kolikrát jde recyklovat papír? 

A) ani jednou
B)  4 až 6 krát 
C)  200 krát

5. Co nepatří do kontejneru na sklo?

A) Láhev od vína
B) plastový kelímek
D) sklenice od jogurtu

6. Třídí se plast do žlutého kontejneru?

A) ano
B) ne
C) nevím

KVÍZ

řešení:

1 C / 2A / 3B / 4B / 5B /6A
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KŘÍŽOVKY

9. – 15. září byl vyhlášen Evropským týdnem recyklace ........................................(viz. křížovka)

1. Kdo zodpovídá za životní prostředí?
2. Akumulátor je jiným slovem…
3. Člověk musí na sobě pracovat.
4. Zpracování téma na počítači 
5. Životní…
6. Přídavné jméno od slova kvalita.
7. Produkt vycházející ze spaloven, který znečištuje prostředí.

6.



KŘÍŽOVKY

13. říjen slavíme jako mezinárodní den...................................................................(viz. křížovka)

1. Jaká je barva popelnice na barevné sklo?
2. Jak se nazývá proces obnovení výrobků?
3. Z čeho je vyroben nejčastěji používaný sáček? Z…
4. Co Policie ČR při nedodržení pravidel silničního provozu se vybírá? 
5. Synonymum ke slovu monočlánek
6. Co patří do modré popelnice?
7. Červená popelnice je na...
8. Do zelené popelnice dáváme
9. Rozdělování odpadu se nazývá?
10. Pračka je elektro…
11. Co patří do žluté popelnice?
12. Synonymum ke slovu klima
13. Autobaterie jiným slovem.
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KŘÍŽOVKY  ŘEŠENÍ
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Kanická popelnice vznikla v hodinách jazykového a literárního semináře 
a vytvořili ji žáci deváté třídy.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD.


