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Dôvodov je naozaj veľa. Správne triedenie, 

teda separovanie odpadov, okrem iného 

zabezpečuje čistejšie a krajšie  životné 

prostredie. Je to naozaj jednoduché, dokážu to 

aj malé deti odkedy vedia rozoznávať farby. 

V Príbehu o zemeguli sme sa naučili, že do 

modrého kontajnera patrí papier, do žltého 

dávame plasty, do zeleného sklo a do 

červeného kovy. S Jakubkom si to znova 

zopakujeme. 

Viete ako a prečo  

separovať odpad? 
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Environmentálny audit je druhým krokom v metodike Zelenej školy. Skúma 

vplyv školy na životné prostredie. Spoločnými silami sme zisťovali, ako je na tom 

naša škola, aké sú naše silné a slabé stránky. Následne sme vyplnili pracovné listy 

a vyhodnotili získané údaje. Žiaci, členovia užšieho kolégia, s pomocou p. učiteliek 

zhotovili plagát, ktorý  kuriéri rozdali do jednotlivých tried.  
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V decembri sme privítali milých hostí. Navštívili nás konzultantky programu  Zelená škola 

Dorota Rokošná a Laura Martinková. Usporiadali sme širšie kolégium Zelenej školy, kde sme 

všetkým odprezentovali výsledky environmentálneho auditu. Spoločne sme analyzovali slabé 

a silné stránky našej práce, aj zvolenú tému celého certifikačného obdobia – Zeleň a ochrana 

prírody.  
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Na základe výsledkov auditu sme 

si vybrali prioritnú tému celého 

dvojročného certifikačného 

obdobia – Zeleň a ochrana 

prírody. Rozhodli sme sa, že 

počas prvého roka  skrášlime 

a zveľadíme náš školský 

pozemok. Naplánovali sme si 

výstavbu skleníka, vysadenie 

skalky a byliniek, osadenie 

kompostoviska a zberačov 

dažďovej vody. Chceli by sme aj 

začať s chovom zajacov. Na naše 

stretnutie užšieho kolégia zavítala 

aj pani riaditeľka Mgr. Mária 

Pigulová, ktorú sme podrobne 

oboznámili s našimi  plánmi. 
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V marci sme sa opäť stretli, aby sme 

naplánovali obstaranie skleníka a dohodli sa, 

čo v ňom budeme pestovať.  

S jeho montážou nám pomohli aj naši údržbári.  

Skleník je stavba, ktorá vytvára veľmi 

dobré podmienky  pre pestovanie 

rastlín.  Zvyšuje teplotu a vlhkosť 

vzduchu a zároveň chráni rastliny pred 

mrazom, silným vetrom a dažďom.  

Čo je to vlastne skleník?  
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 Do skleníka sme zasadili zeleninu – 

paradajky, papriku a uhorky. Všetci vieme, 

aké je  dôležité jesť veľa zeleniny, pretože 

obsahuje množstvo vitamínov a ďalších 

dôležitých látok prospešných pre ľudský 

organizmus.  

Rovnako ako človek, aj rastliny potrebujú 

pre svoj život vodu. Aby naše rastlinky mali 

vždy dostatok vlahy, vypracovali sme plán 

zalievania a starostlivosti o zasadenú zeleň.  
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V ďalšej aktivite sme sa dozvedeli niečo 

o kompostovaní. Naučili sme sa, čo patrí a čo 

nepatrí do kompostu a aké sú pravidlá 

kompostovania. V kuchynke sme zaviedli nádobu 

na bioodpad, ktorý vzniká pri varení. Raz  do 

týždňa alebo keď sa nádoba už naplní, vysypeme 

ju do kompostoviska, ktoré sa nachádza na 

školskom pozemku.  

Čo je kompostovanie a kompostovisko? 

Kompostovanie je pr írodný proces, pr i ktorom 

dochádza k rozkladu organických odpadov 

pôsobením mikroorganizmov, vody a kyslíka. Pri 

kompostovaní vzniká kompost, čo je kvalitné 

hnojivo, ktorým sú do pôdy navrátené všetky cenné 

živiny. 

Suroviny vhodné do kompostu: zvyšky rastlín, 

buriny, kvety, zemiakové šupky, lístie, pokosená 

tráva, rozdrvené drevo, piliny, hobliny, kuchynský 

odpad (káva, škrupiny z vajec, šupky, kôstky, 

zvyšky jedál), zemina z kvetov, slama, popol z  

dreva, novinový papier, kartón,  kôra stromov. 

Do kompostu nepatria: lieky a liečivá, kovy, plasty, 

textil, sklo, farby, staré oleje, batérie, chemické 

postreky, zvieracie kosti a mäso, mliečne výrobky, 

rastliny s vysokým obsahom pesticídov, ohorky 

z cigariet.  

Kompostér je veľká nádoba, do 

ktorej sa dáva všetko,  čo do 

kompostu patrí. Nádoba kompostéru 

nemá dno a to kvôli styku s pôdou 

a kvôli prístupu mikroorganizmov,  

dážďovkám.  
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Strom je jedným z najmocnejších 

symbolov ľudstva. Je stelesnením života 

a výrazom zjednotenia troch ríš – nebeskej, 

pozemskej a vodnej. Staré národy verili, že 

stromy sú nabité množstvom energie. Už 

oddávna učili nových lesníkov, že strom je 

jedinečný, že má dušu a že sa k nemu treba 

správať ohľaduplne.  

Stromy majú ekologický význam -  sú 

súčasťou krajiny. Poskytujú domov 

mnohým rastlinám a živočíchom. Tvoria a 

spevňujú pôdu, upravujú teplotu aj vlhkosť 

krajiny. Pod stromami je vždy o niekoľko 

stupňov chladnejšie. Zachytávajú a 

zhromažďujú čistú vodu. Majú aj 

hospodársky význam – drevná hmota sa využíva na výrobu 

nábytku alebo papiera, či ako stavebný materiál.  

Stromy sú dôležité aj pre zdravie a pohodu človeka. 

Aj my sme prispeli 

k obohateniu nášho 

okolia a pozemku 

malou troškou. 

Zasadili sme 

čerešne a agáty. 

Dúfame, že z nich 

my, ale aj naša 

planéta, budeme 

mať čo najväčší 

osoh.  
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Zakladanie skaliek a pestovanie 

skalničiek je veľmi obľúbená 

činnosť. Tieto umelo vytvorené 

prírodné útvary zdobia nielen 

predzáhradky a záhrady, ale možno 

ich nájsť aj na balkónoch. Každá 

menšia či väčšia skalka má svoj 

neopakovateľný pôvab.  Najlepším miestom na vysadenie skalky je svah, 

ktorý má dostatok slnečných lúčov a dobrú pôdu. 

Bylinky patria do každej 

záhrady, pretože vďaka nim je 

záhrada rozmanitá tvarom, 

farebnosťou i vôňou. V našej 

skalke nájdete:  

 levanduľu, 

 mätu  piepornú, 

 šalviu lekársku. 

  Aké kvety sme zasadili? 

 skalnicu, 

 lomikameň, 

 flox šidlolistý, 

 tarička hybridná, 

 taričník skalný a veľa 

iných kvetov.  
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Výroba 
zajačníka 

Pestovanie zeleniny na 
školskom pozemku 

Chov včiel 

Kompostovisko 
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Nádoby na 
dažďovú vodu 

Bioodpad 

Plán zalievania 
rastlín 

Skalka s 
bylinkami 
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_______________________________ je činnosť, pri ktorej sa triedia 

jednotlivé zložky komunálneho odpadu a umiestňujú sa do nádoby na 

to určenej. 

2. 

3. 

4. 

4. 

5. 

5. 

6. 
6. 

7. 

8. 

7. 

9. 

10. 

11. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Lesy sú pre nás veľmi dôležité. Aby v nich bol stále čistý vzduch a 

mohli tam slobodne žiť rôzne zvieratá, musíme sa o lesy starať a chrániť 

ich pred znečistením. Názvy zvierat  na obrázku vpíšte do tajničky. 

Riešenie vpíšte do poučky dole. Určite sa dozviete niečo nové. 

1. 

2. 

3. 

 

1. 
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 Čiarou spojte odpad so správnou nádobou, do ktorej v rámci separácie patrí. 

PLAST KOV PAPIER  SKLO 

__luchavka biela 

___úpava lekárska 

___echtík lekársky 

____aza čierna ___odbeľ liečivý 

___äta pieporná 

Doplňte správne písmeno do názvu byliniek. Riešenia 

všetkých úloh môžete zasielať do Jakubkovej schránky. 

Tak smelo do riešenia! Nápoveda:m, p, n, b, p, h 
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