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ZELENÉ NOVINKY 

 

 

23. - 27. apríl 2018 nie sú len obyčajné dni v 

kalendári, ale pre nás aj týždeň plný nezvyčajných 

aktivít venovaných našej Zemi. Sú to totiž Dni 

Zelených škôl, ktoré každoročne spoja množstvo 

ľudí prostredníctvom aktivít zameraných na 

životné prostredie. Pre nás je to výzva a možnosť 

veľa zažiť, naučiť sa, ale aj inšpirovať svoje 

okolie. 

 

 

. 

 

 

Škrabáčka v akcii alebo naše 

Dni Zelených škôl 

Záhrada plná života 

 
 

To, že je naša záhrada nezvyčajná, vedia už asi všetci. Aby bola naozaj živou záhradou, vytvárame v nej 

podmienky pre život rozličných druhov živočíchov. Chýbali nám  však obyvatelia jazierka.  Pán učiteľ Bodorík 

prišiel s dobrým nápadom. Žaby si pamätajú, kde prišli na svet a na toto miesto sa opakovane vracajú 

rozmnožovať. Preto vypustil do jazierka niekoľko žubrienok a vajíčok a nám už len zostáva dúfať, že o krátky 

čas budeme vidieť a počuť aj dospelé žabky. 



... a nakúpiť v našom Ekostánku. Ruky ôsmakov, deviatakov a pani učiteliek pripravili bohatú ponuku. Akú? 

Mydlá a kúpeľové soli s bylinkami zo školskej záhrady, voňavé levanduľové vankúšiky, sviečky zo včelieho 

vosku, šumivky do kúpeľa, čistiace bomby do WC a novinku – vrecúška na ovocie, zeleninu a pečivo. Nimi 

chceme ukázať dobrý príklad toho, ako jednoducho, lacno a rozumne nahradíme veľké množstvo plastových 

obalov, ktoré sú bežnou súčasťou každodenných nákupov. 

Nech sa páči, ráčte vstúpiť... 
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Plogger – výborná novinka zo Švédska 

Za cudzím slovíčkom sa skrýva dobrý nápad. Plogger je turista, ktorý si na prechádzky berie plastové vrece 

a zbiera a zbiera a zbiera všetko, čo do prírody nepatrí. Prváci a druháci možno ani netušili, že sa stali 

ploggermi. Poriadok ale urobili, stačí sa pozrieť na vrecia plné odpadkov v ich rukách. 



  

Naša Škrabáčka je bombová! Potvrdilo to aj viac 

ako tristo vyrobených kvetinových bômb, 

ktorými postupne vysadíme nehostinné a pusté 

miesta a rozžiarime ich tak lúčnymi kvetmi. 8. 

A a 9. B  pomohli, ostatní sa zapojili a bomby 

boli na svete! 
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Zelenšie sídlisko určite poteší viacerých. Deviataci 

a štedrí sponzori vytvorili dobrý tím a pustili sa do 

výsadby. Palec hore, chalani! 

Land art je spôsob vytvárania umeleckých diel z prírodnín. Výtvory našich najmenších už nepotrebujú 

komentár. 



1.A Domáce zvieratká 

1.B Zvieratká v lese 

2.A Ovocie a zelenina 

2. B Liečivé rastliny 

2.C Okrasné rastliny 

5.A Operení priatelia v našich záhradách 

5.B Stopy zvierat v prírode 

5.C Čo ukrýva les 

6.A Recyklujeme, separujeme 

6.B Kuchyňa starej mamy 

7.A Bez vzduchu to nejde 

7.B Alternatívne zdroje energie 

8.A Čo sa skrýva v komposte 

8.B Alternatívne zdroje stravovania 
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Na naše ruky čakala aj záhrada a okolie školy. Trávniky sú vyhrabané, kompost doplnený, semienka vysiate, 

rastlinky vysadené, sušička dostala prvú dávku žihľavy, jazierko už nie je plné listov, vzniká nová skalka, 

náučný chodník je doplnený o vzorkovník vtáčích búdok. 

 

Zo žiaka učiteľom 

Zmeniť sa zo žiaka na učiteľa nie je vôbec 

jednoduché. 26. apríla sme si to u nás vyskúšali.  

Každá trieda už v marci dostala tému, ktorej sa 

celý mesiac venovala. Pripravovali sa prezentácie, 

vymýšľali sa hry, súťaže a iné veselé a zaujímavé 

aktivity. Svoje výsledky potom žiaci počas celého 

dňa prezentovali pred postupne sa striedajúcimi 

spolužiakmi. A veru vystriedalo sa ich hodne. V 

každej triede takmer 200 detí počúvalo, súťažilo, 

degustovalo.  Mesačná námaha stála za to, všetci 

boli spokojní a deň končil usmiatymi tvárami. 

A tu sú témy, ktorým sme sa venovali: 
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Naši najmladší spolužiaci sa tém zhostili na jednotku s hviezdičkou. Takmer bez pomoci starších 

prezentovali, organizovali súťaže, hry, doplňovačky a ochutnávky. Všetko s veľkou vážnosťou 

a zodpovednosťou. 
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V triedach druhého stupňa sme mohli vidieť veci nevídané a počuť neslýchané. Prešli sme sa lesom, 

stopovali sme zvieratá, zoznámili sme sa s veternou a slnečnou energiou, vyskúšali autíčko na vodíkový 

pohon, spoznávali spev vtákov, separovali a recyklovali, ochutnávali jedlá starých mám aj  menej tradičné 

pochúťky, ocenili sme možnosť nadýchnuť sa z plných pľúc a naučili sme sa, že kompost nie je len taký 

obyčajný odpad. 
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