
RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ ZŠ Kounice/listopad 2019 

Podzim není jen dobou sbírání jablek, hrušek, ořechů, hub či spadaného listí. Aby nám 

ta naše příroda vydržela i nadále dávat tyto lahodné plody, musíme se o ni správně 

starat. A právě v září a v říjnu si to připomínáme na celém světě. Možná víte, kdy 

slavíme Den dětí, Den matek a Den Země, ale víte, na kdy byl vyhlášen Evropský týden recyklace či 

Mezinárodní den elektroodpadu? My to víme a vy to po přečtení tohoto zpravodaje budete vědět také. 

Vybrali jsme pro vás i několik zajímavých informací, které se týkají recyklace elektroodpadu a baterií. 

Evropský týden recyklace baterií 

Evropský týden recyklace baterií byl vyhlášen 

evropskou asociací EUCOBAT. Evropským týdnem 

recyklace baterií v roce 2019 je týden od 9. do 15. 9.  

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora povědomí 

evropské veřejnosti o důležitosti třídění a recyklace 

použitých baterií a akumulátorů. Je to také příležitost 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. Datum 9. -15. 9. se váže k narozeninám 

slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho (1737), který se proslavil 

pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Jeho badatelská činnost přivedla 

jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního 

galvanického článku.  

Mezinárodní den elektroodpadu  

Již podruhé byl vyhlášen Mezinárodní den elektroodpadu, letos připadá na pondělí 14. 

října. Loni se k výzvě připojilo více než 50 organizací ze 40 zemí z celého světa. Hlavní 

myšlenka tohoto dne je stále velmi aktuální – podpora recyklace a osvěta mezi širokou 

veřejností. 

Věděli jste, že:  

Jednoznačně nejvýhodnějším zpracováním elektroodpadů je jejich recyklace, z elektrospotřebiče lze totiž 

recyklovat až 80 % materiálu. Podle zákona musejí být sběrná místa zřízena ve všech obcích nebo městských 

částech s více než 2000 obyvateli. Česká republika se k Mezinárodnímu dni elektroodpadu připojila 

prostřednictvím projektu Recyklohraní, do kterého je již několik let zapojena i naše škola. Projektu se účastní 

3 700 škol. 

V roce 2019 lidstvo celosvětově vyprodukuje 50 milionů tun elektroodpadu. Každoročně se podaří 

recyklovat 20 % odpadu a zbylých 40 milionů skončí na skládkách ve spalovnách. 
 

Životní cyklus baterie aneb prodejem baterie její „život“ nekončí! 

V České republice se ročně vyprodukuje 3000 tun přenosných baterií, což představuje asi 150.000.000 ks 

tužkových baterií velikosti AA. Z vybitých baterií se získávají zejména kovy, případně i plasty a další 

suroviny. Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno 

vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se zase 

prostřednictvím recyklace podaří zachytit a omezí se tak jejich negativní dopady. 

Kam baterie NEPATŘÍ!!! 

Symbol přeškrtnuté baterie vyjadřuje, že baterie nepatří do: 

 Odpadkového koše 

 Popelnice 

 Kontejneru na směsný odpad 

Vyhazování baterií do těchto nádob nebo ještě hůř do volné přírody je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!! 

http://www.eucobat.eu/


Kde tedy odevzdávat vybité baterie? 

K odevzdání použitých baterií a akumulátorů slouží místa zpětného 

odběru. To jsou místa, kde dochází k bezplatnému odebírání 

použitých baterií a akumulátorů od konečných uživatelů. Vybité 

baterie lze vrátit téměř ve všech hypermarketech, supermarketech, 

hobby centrech, elektroprodejnách a v servisních místech. Na 

úřadech a v prostorách škol se nachází sběrné nádoby, které jsou 

zřetelně označeny nápisem  

MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU POUŽITÝCH BATERIÍ A 

AKUMULÁTORŮ. 

Co se děje s vybitými bateriemi? 

Vybité baterie se shromáždí v boxech ve skladech.  Baterie se dají do speciální třídičky.  
Potom nachází ruční dotřídění podle chemického druhu baterií.   Baterie se dají do 

separátoru, kde se oddělí zinková drť od plastu a papíru.   Zinková drť se dále zpracovává. 

 

 

 

 

 

Místa zpětného odběru 

V ČR je více než 15.000 míst zpětného odběru pro použité baterie a akumulátory. Všechna sběrná místa by 

měla být označena barevnou samolepkou. V místě se pak nachází sběrný box nebo nádoba pro odevzdání 

použitých baterií. Kompletní seznam míst zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů naleznete na 

www.ecobat.cz. 

Jak jsou nebezpečné pro životní prostředí akumulátory 

Neodbornou likvidací se mohou škodlivé látky z akumulátoru dostat do životního prostředí. Tam se hromadí 

a působí škodlivě na člověka, zvířectvo i rostliny. I v popelu zachyceném ve filtrech jsou tyto těžké kovy 

nežádoucí. Baterie a akumulátory však obsahují řadu znovu využitelných surovin, jako např. zinek, mangan, 

lithium nebo nikl. 

 

Tipy na péči o baterii 

- Bakterii nechejte „úplně“ vybít, v tomto stavu ji nenechávejte dlouho a nabijte ji „naplno“. 

- Nechte baterii nabíjet v elektrické síti, dokud není úplně nabitá. 

- Nabíječku vždy vytáhněte ze sítě, pokud ji nepoužíváte. 

- Pokud baterii delší dobu nepoužíváte (déle než jeden měsíc), vyjměte ji z přístroje.  



Není baterie jako baterie! Co může toto slovo znamenat?  

  

 1. jednotka dělostřelectva; skupina děl 

 

 

2. účelné seskupení stejných předmětů (např. strojů, lahví ap.)  

 

3. vodovodní baterie 

 

 

 

4. suchý článek do elektrické svítilny; 

 

 

5. fyz.  atomová baterie 

 

Naši mobilní kamarádi 

Už jen málokdo nemá svůj vlastní mobil. Zatímco před pár lety ho vlastnili 

hlavně dospělí, dnes už s ním přichází do školy většina prvňáčků.  

Váš mobilní telefon toho ze světa viděl víc než kdejaký turista za celý svůj život. 

S největší pravděpodobností byl vyroben v Číně, měď a lithium pro výrobu 

baterie možná pocházejí z Chile, zlato z jižní Afriky a stříbro z Ruska. Historie 

moderních mobilních komunikačních sítí se začala psát v roce 1991. V roce 1983 

představila americká Motorola první mobil na světě. Jmenoval se Motorola 

DynaTAC 8000X. Stál asi 4000 dolarů (100 000 Kč). Vypadal jako cihla a vážil 

2 kg. Jeho baterie vydržela jen půl hodiny. Dnes vypadá jako malá destička a 

váží cca 100 g. Mobily jsou čím dál menší, zato je jich čím dál víc. Nejsou to 

bohužel kamarádi na celý život a někdy je měníme „jako ponožky“. V České republice se ročně zbaví 

mobilního telefonu každý čtvrtý občan. Mnoho lidí si vysloužilý mobilní telefon ponechá nebo jej dál darují. 

Jelikož mobil obsahuje různé látky, některé mohou být při nesprávné likvidaci škodlivé, je důležité, aby se 

mobilní telefony sbíraly a odborně recyklovaly. 

Spojená planeta  

 V Africe bylo v roce 2007 víc telefonních přípojek na 100 obyvatel než v Latinské Americe. 

 V průběhu 17 let se počet telefonních přípojek (včetně mobilních telefonů) celosvětově zvýšil 

sedminásobně. 

 V Evropě je více telefonních přípojek než v Africe a Latinské Americe dohromady. 

 Počet telefonních přípojek na 100 obyvatel bude za 20 let v Africe a Latinské Americe vyšší než 

v Evropě. 

 V Africe bude mít brzy každá třetí osoba telefonní přípojku. 



Jaké cenné suroviny najdeme v mobilním telefonu?  
Zde vidíte látkové složení mobilního telefonu:  

 Z tuny mobilních telefonů je možné získat 330 g zlata a 130 g mědi 

 Jiné látky lze likvidovat obtížně. K problematickým látkám patří těžké kovy jako olovo, jakož i 

umělé hmoty a látky zpomalující hoření, které při spalování uvolňují jedovaté látky. 

 56% plastů 

 25% kovů 

 16% skla a keramiky 

 3% ostatní 

 

 

 

 

 

 

Kolik energie se skrývá v mém mobilním telefonu? 
 Víte, že průměrná doba používání telefonu v ČR je 12-18 měsíců? Většina lidí si pak koupí nový a 

častokrát lepší.  

 Jako šedou energii nazýváme tu, kterou využíváme například k pohonu strojů či k dopravě. 

Abychom sami pomocí našeho těla vyrobili dostatek energie k chodu telefonu, museli bychom šlapat 

63 dní na kole. U takové televize 3 roky a 3 dny a třeba u stolního počítače (ovšem bez monitoru) by 

to bylo 5 let a 167 dní!  

 Tuto energii můžeme šetřit tím, že budeme například jezdit na kole místo vlakem nebo autobusem, 

zapínat myčku až když je plná, odpojovat přístroje ze sítě, když je nepoužíváme, používat LED 

žárovky atd. 

INFORMACE: Na celém světě vzniká dle odhadů každý rok 35 milionů tun vysloužilých 

elektronických přístrojů určených k likvidaci. Používáme stále více elektroniky a doba 

používání těchto výrobků se zkracuje. Vyvíjíme stále lepší a výkonnější spotřebiče. Otázka 

likvidace těch starých je proto čím dál hlasitější.  To vede k tomu, že likvidace se stala 

celosvětově velkou výzvou.  

Pokud nebudeme brát recyklaci vážně, může to s námi dopadnout hodně špatně. Zavalí nás 

mobilní kamarádi. Budou nás doslova ovládat, což už se vlastně děje i teď, a přírodu kolem i 

nás samotné zavalí nepotřebné spotřebiče.  



Jak bude vypadat naše příroda za pár desítek let? 
    

  

  

  

  

  

 

 

 

Nebylo by to lepší takto?  

 

    
 

 

 

I my v Kounicích a okolních obcích můžeme třídit baterie a elektroodpad. Sběrným místem je například i 

naše škola, kde sbíráme baterie a drobné elektrospotřebiče. Už 9 let se zapojujeme do projektu 

Recyklohraní. O našich výsledcích vás průběžně informujeme ve školním časopisu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co bude dál?       Pračka – VČERA, DNES A ZÍTRA  

 

 

 

 

                      Žehlička -  VČERA, DNES A ZÍTRA 

   

SPOJOVAČKA – VÍŠ, KAM KTERÁ BATERIE PATŘÍ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autory zpravodaje jsou žáci 7. třídy ZŠ Kounice. 


