
Dni Zelených škôl  18.4. -22.4.2016 

  Zelená škola - ZŠ, Žitavská 1, Bratislava 
21.4.2016 slávnostne otvorila Ekoučebňu 



Členovia Kolégia vyrobili z recyklovaného papiera  
a   čajových vrecúšok pozvánky 



Záväzok pre Zem – trvanlivá fľaša na 
dodržiavanie pitného režimu  

            ZÁVÄZOK   PRE  ZEM-  Pridajte sa  k nám! 

         
            

       Pitný  režim v škole je veľmi dôležitý a nedostatok tekutín 
môže spôsobiť bolesti  hlavy, únavu, nesústredenosť. Mali by 
sme piť nesladené čaje, vodu, ovocné šťavy. Dôležité je nielen 
to, čo pijeme, ale aj z čoho pijeme, aké fľaše na nápoje 
používame. Väčšina z nás má plastové fľaše z balených nápojov. 

  

          Vedeli ste o plastových fľašiach, že? 
• balená voda v plastových fľašiach má veľmi negatívny dopad na 

životné prostredie – znečistenie, ktoré vzniká pri produkcii, 
transporte, balení a odpade 

• prírode trvá viac ako 700 rokov, kým plast rozloží 
• 1 liter balenej vody stojí približne 1000-krát viac ako 1 liter vody 

z vodovodu? 
  
                Riešenie?  Zabudnime na jednorazové plastové fľaše! 
            Vyberme si fľašu na viacnásobné použitie – zdravá  fľaša, 

cyklistická fľaša, termoska. Môžeme  ich použiť opakovane 
počas niekoľkých mesiacov a správame sa aj šetrne k prírode. 

     
  Kolégium Zelenej školy  

  
               Pre všetkých,  ktorým nie je ľahostajná ochrana prírody, 

máme počas týždňa Zelených škôl   18.4. -  22.4.2016  
v čajovni  od 14,00 – 15,00  pripravený čaj zadarmo.    

 

                            Vstupenka         –         trvanlivá fľaša.   
  
  

 



   Príjemné posedenie v školskej čajovni 



                       21. apríla 2016 

  hostí vítali: Lúka, Les, Voda a Odpad 

 



   Kolégium Zelenej školy prezentovalo svoju činnosť, 
       Prezentácia na www.zs-zitavska.edupage.org 
 

http://www.zs-zitavska.edupage.org/
http://www.zs-zitavska.edupage.org/
http://www.zs-zitavska.edupage.org/


 Okamih slávnostného otvorenia         
EKOUČEBNE 



FOTOSÚŤAŽ  ku Dňu Zeme „Takto to nechceme“        

12   žiakov  nafotilo  37 fotografií  



   Vyhodnotenie FOTOSÚŤAŽE - zvíťazili malí  
i veľkí,  vďaka patrí všetkým zúčastneným... 



 Hostia sadili -úroda ríbezlí a egrešov bude určite veľká... 



Pamiatka na tento deň – milé slová v 
Pamätnej knihe a na tabuli 



       To, čo sme stihli odfotiť počas prípravných prác ... 



Hotová Ekoučebňa 



Ďakujeme za pozornosť 

 Kolégium Zelenej školy 

ZŠ, Žitavská, Bratislava 


