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        Deň Zeme 2018 

 22. apríla každoročne slávime    

    Deň Zeme.  

 My sme oslavovali v pondelok   

    23. apríla prácou v interiéri  

    i areáli školy.  



Naši deviataci symbolicky  

   na rozlúčku so školou vysadili    

   strom do školskej záhrady.  
 

Po niekoľkých rokoch budú môcť 

   pri svojom strome spomínať  

   na školské časy.  





Aj ostatní žiaci pomáhali           

pri úprave školskej záhrady 

a vysádzaní zeleniny.  

Pani učiteľka Švárna pridelila 

každej triede hriadku, o ktorú sa 

bude trieda starať.  











Žiaci upravili aj kvetinový záhon 

pred školou.  
 

Siedmaci vyčistili školský pozemok 

a cestu do školy od odpadkov. 
 

Naši ôsmaci vyhrabali celý areál 

školy.  



 Občerstvenie v podobe čaju   

    z mäty a medovky zo školskej   

    záhrady nám pripravila                                        

pani učiteľka Zubková.  







Verím, že sme aktivitami motivovali 

žiakov k zodpovednejšiemu prístupu 

k životnému prostrediu.  
 

Našu Zem si musíme chrániť. Je 

miliardy rokov stará, ale my by sme 

ju dokázali veľmi rýchlo zničiť.  



Ak chceme dýchať čistý vzduch 

a piť pitnú vodu, musíme pre to aj 

niečo urobiť.  



Naša škola sa chce zmeniť – chceme 

byť Zelená škola! A v tento deň sme 

zároveň oslávili aj Deň Zelenej školy. 

Pripomenuli sme si našu cestu 

k Zelenej škole. Tiež aktivity, 

ktorými sme napĺňali 

environmentálny akčný plán.  



Kolégium Zelenej školy vyhlásilo 

súťaž o najoriginálnejší                    

EKO – KÓDEX.                                    

Je to umelecké spracovanie hodnôt 

a pravidiel našej školy a zároveň 

posledný siedmy krok na ceste stať 

sa Zelenou školou. Do súťaže sa 

zapojili žiaci 4. – 9. ročníka. 











3. miesto -  žiaci zo 6.A triedy.  



 2. miesto -  dievčatá z 8.B triedy  



1. miesto -   chlapci z 8.A triedy 



Víťazom blahoželáme a všetkým 

zúčastneným ďakujeme! 

 EKO-kódex školy, ako aj ďalšie súťažné  

eko-kódexy,  si môžete pozrieť na nástenke  

vo  vestibule školy.  

 Veríme, že postupom času všetci žiaci    

a rodičia budú podľa nich aj konať. 
 







Ďakujeme za pozornosť! 

 

 

 

Kolégium Zelenej školy 


