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Deň Zelených škôl nie je pre nás neznámym 

pojmom. Už niekoľko rokov prináša naša škola 

nápady, inšpirácie, ale aj poučenie, zábavu a veľa 

radosti. Tých dobrých nápadov je toľko, že Dni 

Zelených škôl boli v tomto roku hneď tri a určite 

sa počas nich nikto nenudil. Prinášame krátke a 

veríme že zaujímavé zhrnutie toho, čo sme mohli 

vidieť, počuť, vyskúšať a odovzdať ďalej. 

 

 

. 

 

 

Čo sa udialo v našej škole? 

Ruka k ruke, tričko k tričku a je tu rekord! 

 
 

19. apríla ráno sa zvedavému návštevníkovi naskytol 

nezvyčajný pohľad do našich tried. Namiesto zošitov 

a učebníc ležalo pred každým žiakom jedno nepotrebné 

tričko. Stačila krátka inštruktáž od siedmakov, pár ťahov 

fixkou a niekoľko strihov nožnicami a postupne vznikali 

pekné ekologické tašky. Vyrobili sme ich takmer 380, a to je 

veru obdivuhodné číslo.  



19. apríl netradične začal a tiež netradične pokračoval. V priestoroch školskej knižnice prebiehalo rovesnícke 

vzdelávanie na tému Potraviny. Siedmaci a p. učiteľka Studeničová nám porozprávali o tom, koľko potravín sa 

denne vyhadzuje, z akej diaľky dovážame potraviny, ktoré vieme dopestovať aj na Slovensku, že za každou 

vyhodenou potravinou je aj veľa energie a vody. Zaskočili nás informácie o detskej práci schovanej do 

lákavého obalu čokolády alebo džúsu. A aby sme sa zapojili naozaj všetci, zúčastnené triedy si pripravili aj 

vlastné príspevky. Okrem počúvania sa teda ochutnávalo, hrali sa hry, predvádzali scénky, počítali príklady, 

hľadali farmári v našom okolí, odpovedali sme na veľa otázok. Všetci veríme, že náš pohľad na potraviny sa 

zmení a budeme za nimi vidieť aj kus práce, surovín, energie a tiež hlad vo veľkej časti sveta. 

Ja učím teba, ty učíš mňa 
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20. apríla pokračovalo rovesnícke vzdelávanie 

pre žiakov 2. stupňa. Väčší žiaci, viac otázok, 

viac rozhorčených reakcií. Nie je nám jedno, že 

polovička sveta hladuje a u nás často vyhodíme 

potraviny len preto, že už na ne nemáme chuť! 

Získali sme námety, na nás zostáva, ako si 

s nimi poradíme. 
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2. máj – „Poďme von!“ 

Napriek nepriaznivému počasiu, 

ktoré nás túto jar sprevádza, sme si 

našli vhodný čas a zo školských tried 

sme vyšli von. Naším pracoviskom 

sa stali záhrada, sídlisko a jeho ulice, 

okolité lúky, potok, ovocný sad. 

Okrem toho, že sme pozbierali veľa 

odpadkov, stihli sme urobiť aj pár 

umeleckých diel technikou land art. 
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Ak náhodou neviete, čo je na našich záberoch, prváci vám to radi prezradia. Z narezaných nepotrebných rúr 

vyrobili hru, ktorá slúži ako aj ako počítadlo na matematiku. Dobrý nápad, naši najmladší! 

Piataci sa rozišli po sídlisku a monitorovali to, čo sa im nepáči. Ich fotografie ukazujú smutnú realitu. 

Deviataci pomohli netradične. Vyčistili židovský cintorín v centre a tiež sa veľa dozvedeli o holokauste 

a živote Židov v našom meste. 
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A ostatní tiež nelenili. Vyčistili celú záhradu, vysadili kríčky ríbezlí a egrešov, vysiali zeleninu.V komposte 

vyrastú tekvice, sušička už suší prvé bylinky, jazierko aj permakultúrne záhony sú vynovené, pred školou 

visia kvetináče s pestrou výsadbou. Veľká vďaka všetkým šikovným rukám!  


