Milí čitatelia,
Dnes sme strávili prvý deň v dennom detskom tábore DÚŠKOVO. Volá sa netradične: Zelený
pondelok. Prečo práve zelený? Dozviete sa, ak si Zelené noviny prečítate do konca.
Po zelenom pondelku príde žltý utorok, hnedá streda, červený štvrtok a modrý piatok a s nimi aj
naše farebné noviny. Veríme, že sa Vám budú páčiť, niečo sa naučíte a aj sa zabavíte.
Tak dočítania, resp. dotriedenia, priateli!
Organizátori.

V dnešnom čísle si prečítate: čo a kto je EKO hliadka, prečo triediť sklo, čo patrí a nepatrí do
zeleného kontajnera, ako dopadli ankety, môžete vylúštiť prvú tajničku a dáme Vám pár nápadov na
tvorenie zo skla.

Predstavujeme našu EKO hliadku :
Peťko Kočíšek, Sofinka Vedelová, Sabinka Vedelová, Vilko Zachar, Laura Kubišová, Maxim Buchbauer,
Timon Buchbauer, Hugo Majda, Hugo Majda, Simonka Gazdičová , Ninka Tomečková, Matúš
Barborík, Sára Barboríková, Ester Vláčilíková, Ninka Kubeňáková, Miško Nemeče, Viktorie el
Talabani, Riško Gubo, Lucia Šlapková, Izabela Ďurišová, Jasmínka Slezáková, Jožko Slezák, Eliška
Slezáková, Dávid Slezák, Nikola Galbová, Karolína Galbová, Nikolas Galba, Kristína Galbová, Klárka,
Danka a Paľko.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sopečných
erupciách,
meteoritov a podobne.

VERILI BY STE TOMU ?
-

Už v dobe kamennej používal praveký
človek prírodné sklá na rezanie. Tieto
sklá vznikali rýchlym schladením
roztavených hornín a minerálov pri

-

padaní

Švédi zozbierajú okolo 95 percent
použitého skla, Česi vyše 74 percent,
Slováci menej ako 50 percent

S

klo je jedným z najekologickejších a najstarších obalových materiálov. Obaly zo skla patria

k nášmu každodennému životu. Voľakedy, keď naši predkovia nevedeli vyrábať sklo,
používali drevené nádoby na vodu a iné kvapaliny. Dnes vidíme drevené nádoby alebo misky
skôr ako dekorácie. Na vodu alebo nápoje dnes používame sklené fľaše, džbány, poháre.
Pokiaľ nám slúžia, je to fajn. No keď ich už nepotrebujeme, príp. sa rozbili, skôr, ako ich
vyhodíte do odpadkového koša, skúste sa zamyslieť!
Sklo patrí do zeleného kontajnera na separovaný zber odpadu.
Dokážeme ho recyklovať až na 100% do nekonečna. Sklo je darček od prírody a je
učebnicovým príkladom recyklácie. Preklad pre deti : stále dokola sa z neho dá vyrábať
nové sklo. Vyzbierané sklo sa dovezie do firmy, ktorá ho vie spracovať. Sklo sa sklontroluje,
či tam nie je veľká nečistota, rozdrví sa na menšie kúsky, preoseje sa v sitách a pridáva sa
k iným surovinám na výrobu skla. Z vyzbieraného nepotrebného skla tak vyrobia nové fľaše
či poháre.
Recykláciou sklenených fľaši šetríme energiu. Napríklad recykláciou jednej vínovej fľaše
môžeme ušetriť až 400 kWh elektrickej energie (žiarovka 100 W svieti cca 4 hodiny). Výroba
obalového skla (napr. zaváracie poháre,...) znamená menej emisií (škodlivých plynov
v ovzduší). Výroba jednej tony sklených obalov z črepov môže znížiť zaťaženie životného
prostredia emisiami až o 400 kg CO2.
Takmer v každej miestnosti vidíte sklo. Každé okno, každá obrazovka, či už monitora alebo
televízora je zo skla. Poznáme ho už niekoľko storočí a dnes už by sme si bez neho nevedeli
predstaviť život.
V klasických smetných nádobách tvorí sklo až 12% z celkového objemu odpadu. Preto je
dôležité aby sme fľaše, ktoré sa dajú v obchode vrátiť - vratné fľaše - vrátili späť do obchodu
a sklo, ktoré máme doma a nedá sa vrátiť, aby sme dali do zelených nádob na sklený odpad.
Čo je dôležité a väčšinou na to zabúdame : do zelenej smetnej nádoby patrí iba sklo!
Všetky súčasti ako etikety alebo uzávery by mali byť odstránené.
Čo
nepatrí
do
kontajneru
na
sklo?
Do zberových kontajnerov označených SKLO nepatrí žiadny iný druh odpadu, ako napr.
plasty, keramika, porcelán, stavebné odpady, guma, varné sklo (jenské sklo), sklo z TV
obrazoviek, monitory z PC, bezpečnostné sklo s drôtenou vložkou, autosklá s bezpečnostnou
vložkou, sklokeramika t.j. varné platne zo sporákov, osvetľovacie telesá a podobne.
Mgr. Júlia Jánošíková a Anna Čermáková

V zelených novinách prinášame prvú časť
tajničkz, pokračujeme v žltých novinách!

TAJNIČKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. nádoba na kvety
2. čas ,obdobie
3. vreskot
4. vesmír, zem
5. hmla
6. údajne
7. patriace mne

Skôr, ako vyhodíte sklenenú fľašu, skúste
si obaliť špagátom alebo nalepiť obrázok
z fareb na sklo, poslúži Vám ako váza.

Skôr, ako vyhodíte pohár od zaváraniny,
nalepte naň vystrihnuté malé kviety alebo
kúsok krajinky, poslúži Vám ako svietnik na
čajovú sviečku.

Tieto noviny ste mohli prečítať vďaka
podpore:

POĎAKOVANIE:
OZ Materina dúška ďakuje:
Holcim (Slovensko)
podporu projektu:

a.s.

ya

finančnú

Zbieraj, trieď a recykluj!
Nadácii Orange za finančnú podporu
projektu:
Les ani ihrisko nie sú smetisko.

