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Úvodník

Milé děti, maminky, tatínkové, paní učitelky, otevíráte Recyklační zpravodaj ZŠ a MŠ 

Nezdenice. Prosíme Vás, ať jej čtete, dozvíte se o recyklaci a třídění odpadů v Nezdenicích. 

Náš badatelský kroužek pomáhá přírodě, abychom netrávili zvířata odpady, šetřili papírem, 

plastem, vodou. elektrikou. Tady jsou typy, jak můžete pomáhat i Vy: 

• v sešitě zbytečně nevynechávejte stránky, ušetříte papír  

• važte si elektriky a méně sviťte 

• kupujte méně vod v PET lahvích, nákupy co nejméně balené dávejte do látkových 

tašek 

• šetřete vodou – kontrolujte kohoutky, neplýtvejte při sprchování  

• třiďte odpad! 

Dita Pavlisová, 4. ročník 



Redakční tým vyrazil na 

průzkum obce Nezdenice.



Rozhovor
1. „Viděli jsme u naší školy popelnice s plastem, papírem, kovem a sklem. Co byste k tomu 

řekla?“ 

„Stojí na dobrém místě u pošty, blízko lidí. Fungují dobře, protože jsou využívané.“ 

2. „Další popelnice jsou v parku u domova pro seniory. Jaké druhy popelnic tam byly?“ 

„S plastem, nebezpečným odpadem, papírem a směsným odpadem. Měli to krásně uložené, 

moc chválíme.“ 

3. „U obchodu byly popelnice různého třídění. Je obchod pochválený úplně stejně jako domov 

pro seniory?“ 

„Ano, jejich popelnice jsou plně využívané.“ 

4. „Dále jsme byli na sběrném dvoře v Nezdenicích. Bylo tam hodně kontejnerů. Kam 

myslíte, že se odváží?“ 

„Na skládku v Uherském Brodě. Je tam hodně plastu a papíru.“ 

5. „Na sběrném dvoře jsme viděli lisovačku, jak lisuje velké balíky papíru. Jak se vám to 

líbilo?“ 

„Moc se mi to líbilo. Pan Uchytil byl moc hodný, že nám to ukázal. Děkujeme!“ 

6. „A já Vám děkuji za rozhovor!“ 

 

Pro Školní recyklační zpravodaj rozhovor poskytla Lucie Zubková, 3. ročník 

 redaktorce Alžbětě Uchytilové, 4. ročník. 



Nezdenice podporují cyklistiku



Odběrová místa: OÚ, obchod



a sběrný dvůr v Nezdenicích:



Lisovačka papíru

Elektroodpad   



Co jsme našli



Co nás trápí v Nezdenicích?



Křížovka od Alžběty:



Antonín s Michalem vytvořili 

stolní hru: 



   Energetický deník žáků 5. ročníku 

 

Učivem přírodovědy 5. ročníku je to, že neživá příroda poskytuje 

lidstvu zdroje energie. 

 

Rozhodovali jsme o pravdivosti následujících vět: 

recyklace látek není nutná ANO NE 

přírodní zdroje nelze zničit ANO NE 

je nutná ochrana přírodních zdrojů ANO NE 

je nutné více využívat obnovitelné přírodní zdroje ANO NE 

musíme šetřit přírodní zdroje ANO NE 

musíme zvyšovat spotřebu látek a energií ANO NE 

 

Abychom zjistili, jak na tom jsou naše domácnosti, pozorovali jsme tajně jednu neděli množství 

zapojených elektrických spotřebičů doma. Tady jsou výsledky bádání v 5 domovech: 

Během jednoho dne děti pozorovaly zapojení 4 – 11 druhů elektrických spotřebičů. V domácnostech 

bylo zapnuto 5 – 8 světel (nikde nesvítila všechna světla najednou). Pračku ten den zapojily 4 

domácnosti, z toho 1 x nebyla plná. Sušičku zapojily 3 domácnosti 1 – 3 x. Jedna domácnost využila 

žehličku, digestoř, indukci, nabíječku mobilu 5 x. Opakovaně zapnuly televizor 2 domácnosti. Dále 

děti vypozorovaly 3 kapající kohoutky a opakovaně otevíraná okna při zapnutých radiátorech. V září 

topily domácnosti maximálně jedním radiátorem nebo krbem.  



Krmte prosím našeho školního 

„baterkožrouta“!



Tiráž

Představuje se redakční tým:

 Alžběta Uchytilová – fotodokumentace, vedení rozhovoru, křížovka, 
tvorba prezentace

 Dita Pavlisová – úvodník, tvorba prezentace

 Lucie Zubková – rozhovor, malba

 Antonín Kamenský – stolní hra

 Michal Jančařík – stolní hra

 Viktor Talach - malba

 Vilém Šimoník – malba 

 Viktor Slačálek - malba

 Tomáš Koudela - kresba

 Radim Lidiak - malba

 Kryštof Mareš – pozorovatel

 Maxim Mareček, Karel Jáně, Aneta Mikulcová, Ráchel Zemková, 
Viktorie Živnéřová - výzkumníci



Loučí se s Vámi redaktorský 

tým badatelů!


