
 

11. máj - Deň Zelenej školy 

Dňa 11. mája 2017 sme svoj obvyklý rozvrh hodín vymenili za 
deň plný aktivít, ktoré podporujú nami zvolenú tému Zelenej 
školy – Zeleň a ochrana prírody. Nikto nelenil, každá trieda 
mala plné ruky práce. Aj počasie nám prialo, nepršalo a jemne 
pofukoval vetrík. 

Žiaci z prvého stupňa pracovali na políčku v školskej záhrade. 
Šiestaci im pripravili pôdu a pomáhali. S veľkou chuťou sa pustili do vysádzania 
sadeničiek paradajok, paprík,...  a siatia koreňovej zeleniny. Piataci pripravili 
a vysadili kvetinový záhon letničiek pred školou a pripravili nádobu na zber 
dažďovej vody, ktorú škole sponzoroval sused. Spoločne ju vyčistili, umyli, 
natreli ochranným náterom a vyzdobili farebným kvetinovým motívom. V našej 
záhrade sa bude vynímať a bude plne využitý. A to už sme sa žiakov 7.A triedy 
pýtali, čo pekné a praktické vyrábajú. Pustili sa do výroby hotela pre hmyz. 
Všetok použitý materiál je prírodný, nazbierali ho na školskom pozemku, doma 
či cestou do školy a na hrubú stavbu hotela použili staré drevené zásuvky                    
zo skrine. Nech sa hmyzu dobré býva v trojhviezdičkovom hoteli. Žiaci 7.B 
triedy zhotovili slnečné hodiny. Nápadito ich dekorovali mozaikou z použitých 
dlaždíc. Je to ďalší nielen dekoračný, ale aj prakticky využiteľný prvok našej 
záhrady, ktorá učí. Stretneme sa s nimi v predmetoch ako je fyzika, dejepis, 
prvouka, vlastiveda a možno aj iných. Naši ôsmaci sa zodpovedne popasovali          
so svojou úlohou zhotoviť kompostovisko. Vyhľadali informácie, spracovali 
projekt, pripravili materiál a nakoniec ho poskladali. Naši najstarší deviataci 
pomáhali, kde len mohli. Vysádzali kríky malín a černíc a vysadili ovocné 
stromčeky. O zdravú desiatu a pitný režim počas celého dňa sa nám postarali 
dievčatá z krúžku zdravej výživy. Pripravili nám niekoľko druhov chutných 
nátierok z jarných byliniek a zeleniny a bylinkový čajík.  

Na záver sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa do Dňa Zelenej školy 
svojou aktivitou zapojili a ďakujeme našim učiteľom, údržbárom, pretože                   
bez ich  pomoci a vytrvalej práce by to nebol taký pekný a zmysluplný deň. 

                                                                                  Kolégium Zelenej školy 

 


