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SVETOVÝ DEŇ BEZ ÁUT 

Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v 

roku 2000 a je podporovaný 

Európskou komisiou. Ľudia sú 

každodenne vystavení hluku, 

dopravným zápcham a znečistenému 

ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto 

podpora ekologických foriem 

dopravy ako je pešia, cyklistická a 

verejná doprava, upozornenie na 

znečistené životné prostredie 

automobilmi a následné škodlivé 

dopady na ľudské zdravie. 

Cieľom kampane európskeho týždňa 

mobility, ktorá sa po prvý raz konala v 

roku 2002, je vyššia kvalita života a 

menej emisií znečisťujúcich plynov v 

ovzduší ako dôsledok menšieho počtu 

jazdiacich áut v mestách.  

Každoročným vyvrcholením 

celoeurópskej kampane za udržateľnú 

mobilitu je 22. september - Svetový 

deň bez áut - World Carfree Day. 

Podľa odhadov až 60 % ľudstva bude 

v roku 2030 žiť v mestách. S rastom 

hustoty obyvateľstva rastie aj problém 

cestnej dopravy, ktorým sa mestá 

musia stále intenzívnejšie zaoberať.  

 

Stále viac sa do popredia dostávajú 

témy ako bezpečné ulice a ekologické 

formy dopravy, zníženie počtu obetí 

cestnej dopravy v EÚ do r. 2010 na 

polovicu či možnosť samostatnej, 

bezpečnej a zdravej mobility pre deti. 

 

 

na bicykli do školy chodia aj naše deti (: 

 

Počas Dňa bez áut - vo všedný 

pracovný deň ostávajú vybrané ulice a 

námestia v celej Európe bez áut, 

výfukových plynov, kde majú 

prednosť nemotorizované dopravné 

prostriedky, čím sa pozornosť 

sústreďuje na mobilitu, ktorá neškodí 

životnému prostrediu. 



40 % všetkej dopravy predstavuje 

denný presun do práce a z práce. 

Tento vývoj ohrozuje okrem 

globálneho ovzdušia aj naše zdravie - 

následkom hlukovej záťaže, 

znečistenia ovzdušia, dopravnými 

nehodami, nedostatkom pohybu. 

Zmena myslenia a postojov je 

nevyhnutná.  

 

 

vo sviatočné dni aj s kolegyňou na 

bicykli 

 

vlakom aj do vzdelávacieho strediska (: 

 

Ak nie je možné pri ceste do práce 

alebo do školy využívať hromadnú 

verejnú dopravu, môžeme sa zriecť 

áut pri nákupoch alebo vo voľnom 

čase, a využívať chôdzu pešo alebo 

jazdu bicyklom. Deň bez áut by nemal 

byť len jednorazovou akciou, ale 

dlhodobou zmenou v dopravných 

zvyklostiach. 

Zdroj: https://www.enviroportal.sk/ 

https://www.zzz.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HURÁ VON Z LAVÍC DO ZÁHRAD A SADOV 

V projekte školských ovocných sadov 

– sa SadOVO snaží zapojeným 

školám ukázať pestrosť starých 

a krajových odrôd ovocných drevín, 

ktorú v krajine máme, no pomaly 

mizne. Mnohé odrody sa v nej 

nachádzajú už len na pár jedincoch 

stromov, hoci sú veľmi zaujímavé 

a stoja za to, aby sme ich zachránili 

a ďalej využívali. Do tohto projektu 

sme sa zapojili min rok aj my. No a aj 

v minulom roku 2019 u nás bolo 

vysadených 10  odrôd ovocných 

drevín / jabloní, hrušiek/.

 

Na výsadbe sa podieľali žiaci už 7.A 

triedy pod vedením p. uč. Mgr. M. 

Janíkovej. V dňoch 16-18.9.2020 sme 

sa zúčastnili spoločne so žiačkami 9. 

ročníka kurzu ZÁHRADA, KTORÁ 

UČÍ. Program bol bohatý 

a inšpirujúci.  

 

Vďaka nasadeniu a kreativite 

účastníkov ale aj našich lektorov, sme 

spoznali aj ďalšie zaujímavé miesta 

okolo  Vzdelávacie centrum Zaježová. 

Prvý deň sme sa nielen spoznávali, ale 

aj prezentovali ukážku nášho 

ovocného sadu, školy, ale aj aktivít, 

ktoré sa snažíme v rámci 

environmentálnej výchovy realizovať 

aj mimo vyučovanie. Oboznámili sme 

sa s tvorbou qustov-  Questy sú 

rýmované hľadačky, ktorých tvorbe 

https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R


sme sa venovali na  kurze / určite 

plánujeme niečo vytvoriť aj my /. 

Bezpochybne najväčší zážitok 

s dievčatami bola pre nás prechádzka 

lesom v noci. Lektori si pre nás 

pripravili nočnú aktivitu, kde sme 

museli zapojiť naše zmysli. K pokladu 

nás malo priviezť svetlo, zvuk a sluch. 

Po vyriešení krátkych, vtipných 

hádaniek sme získali hlavný poklad- 

NIKTO NA SVETE TI NEMÔŽE 

BRÁNIŤ, ABY SI KONAL A HOVORIL 

V SÚLADE S PRÍRODOU, KTOREJ 

ČASŤOU SI AJ TY. 

V programe nechýbala ani ukážka 

vyučovania v sade /v rôznych 

predmetoch/, kde sme inšpirovali 

navzájom. My sme so sebou priniesli 

ukážku našej príručky PO 

STOPKÁCH ODRÔD...inšpirovaná 

príspevkom živice- Staré sorty sú „in“       

Táto príručka je venovaná žiakom 

2.stupňa, najmä piatakom 

a šiestakom. Je rozdelená na 3 časti, 

ktoré na seba môžu aj nadväzovať. 

Hlavným cieľom- bolo vytvoriť 

príručku a úlohy, ktoré žiaci môžu 

realizovať vonku-  v našom ovocnom 

sade. Zmenili sme formát klasickej 

vyučovacej hodiny  a hodinu sme 

orientovali v sade. Dve aktivity 

z príručky sme dali vyskúšať aj 

kolegom a žiakom, ktorí sa zúčastnili 

tohto kurzu...a šlo im to super. 

 Naša príručka bude dostupná v ďalšom čísle 

Ekobloku. 

https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zivica.zajezova/?__cft__%5b0%5d=AZXQPDXYto1pj7IDHHqY7R7Lxazth31skF0xHTDqc4vRykRSjOcL_K-mqI7oWxScxjrs_fX-XyBdQE_zxDwAdLTWxAlzLZGO6iiLqtnSQOJoq2MDR94ELIj08B0pQOpoa_tYz4mWXgVDAOHvk0oXKXjSxHhUMTomP0sXCUHFwIVt3-K-PYdiHRT7PAF9i9-BP_4&__tn__=kK-R
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Získali sme aj inšpirácie aj z iných 

ukážok – ako učiť v záhrade- a nie len 

biológiu, ale aj angličtinu, slovenský 

jazyk... neskutočná skúsenosť. 

ĎAKUJEME SADOVO! 

 

 

 

 

 

 

CEEV Živica 

Učiť sa dá rôznou cestou, 

zažili sme tvorbu questov. 

Skúmali sme, plánovali, 

všetko vonku testovali. 

Školské tímy boli skvelé, 

hľadačky už máme celé. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ceev.zivica/?__cft__%5b0%5d=AZVGfIvxam87M2_tIjWdiMLQgWReQ-DooMCd_kxODbJcL7jljVwNPogoy7bdaOy03IlVe3q9XA3RYM3auOgXUHEI2uHnASyfkSeOhZREm_KC9TzMPmrR1d9mq9B0UcEqM1R-kmEIcixYi1hkWYiJ5XNJNesr6eTtvLqUVzQJVX9PkUPeFMNvAyLw_H3QKBhuDTg&__tn__=-UC%2CP-R


 

 

 

 

 



REALIZÁCIA QUESTOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HURÁ VON 2020

  



LETO NA UDICI 

Ahoj Janko, si súčasťou nášho 

Ekotímu. Ako dlho si v tejto skupine? 

V EKOTÍME som už skoro 2 roky. 

Prečo práve rybárčenie? 

Je to oddychový šport, ktorý ma baví. 

Je to moje hobby. 

Ako si sa k rybárčeniu dostal? 

K rybárčeniu má priviedol môj otec, 

ktorý je bývalý rybár. 

Ako dlho sa  rybárčeniu venuješ? 

Rybárčeniu sa venujem už 5 rokov. 

Môžem sa aj ja stať rybár/ka? Čo 

k tomu potrebujem? 

Každý sa môže stať rybárom, ale musí 

dodržiavať rybársky poriadok a mať aj 

povinnú výbavu. 

Aké sú tvoje tohtoročné úlovky? 

Mám 5 kaprov 2 liene 4pstruhy a veľa 

jalcov na rieke. 

Na, ktorý úlovok si najviac hrdý? 

Som hrdý na svojho prvého kapra, 

pretože bol celkom silný a bol to môj 

úplne prvý úlovok tento rok. 

 

Čo povinná výbava rybára, čo musí 

obsahovať? 

Povinne rybárske veci je- povolenie na 

rybolov rybársky lístok a rybársky 

preukaz, rybárske kliešte (pean) 

podberák , sieťka na úlovky meter a na 

niektorých rybníkov je povinná aj 

podložka, ale na našich revíroch nie 

je. 



Sú medzi vami rybármi aj smiešne 

príhody? 

Smiešne určite hlavne, keď niekto zle 

nahodí, ryba urobí záber ako kapor a 

keď ju vytiahnete má 20 cm. Smiešne 

sú  aj niektoré vtipy z našej branže.  

 

Vykukne krokodíl z vody na rybára a 

pýta sa ho: 

- Berú, berú? 

- Ale kdeže, ani ťuk... 

- Tak sa na to vykašli a poď sa 

vykúpať. (: 

 

Kedy sa začína a kedy končí rybárska 

sezóna? 

Rybárska sezóna začína okolo 7.5 a 

končí v decembri /alebo vtedy keď 

zamrzne rybník/. 

Ján Kapusniak,  8.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEZMI SI MA  

Spoločnosť ENVI-PAK založili v 

roku 2003 

poprední výrobcovia balených 

výrobkov.  Odvtedy zabezpečujeme 

triedený zber odpadov a jeho 

zhodnocovanie a recykláciu. 

Organizáciou zodpovednosti 

výrobcov (OZV) sme sa stali 1. júla 

2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. 

apríla 2016 udelilo autorizáciu pre 

obaly i neobalové výrobky. Sme teda 

najdlhšie pôsobiacou oprávnenou 

organizáciou (po novom organizáciou 

zodpovednosti výrobcov) na 

Slovensku. Fungujeme na princípe 

spolupráce všetkých subjektov 

podieľajúcich sa na toku odpadov: 

• od osôb uvádzajúcich na trh alebo 

do obehu obaly a neobalové 

výrobky, 

• cez obce a mestá, ktoré sú 

zodpovedné za 

zavedenie triedeného zberu na 

svojom území, 

• zberové spoločnosti, ktoré 

zabezpečujú zber a dotriedenie 

odpadov, 

• až po spracovateľov odpadov, ktorí 

z vytriedených druhotných surovín 

vyrábajú svoje výrobky. 

 

My sme sa taktiež zapojili do kampane 

VEZMI SI MA, ktorej hlavným 

cieľom je prepojiť a podporiť 

existujúce iniciatívy, ktoré bojujú proti 

voľne pohodenému odpadu v 

mestách a obciach. Takýchto 

podobných aktivít sme sa už v 

minulom šk. roku zúčastnili aj my, či 

už so žiakmi alebo individuálne. 

https://envipak.sk/

https://envipak.sk/
https://envipak.sk/clanok/9-co-je-organizacia-zodpovednosti-vyrobcov--ozv
https://envipak.sk/clanok/9-co-je-organizacia-zodpovednosti-vyrobcov--ozv
https://envipak.sk/firma/vyrobca-obalov-a-neobalovych-vyrobkov
https://envipak.sk/firma/vyrobca-obalov-a-neobalovych-vyrobkov
https://envipak.sk/obec
https://www.facebook.com/ENVI-PAK-Zelen%C3%BD-bod-177997438984098/?__cft__%5b0%5d=AZVpM6fsuQwbX7BanM91RwFtLhtU5q0B7x1aBDFFJwFtXZrSYQcDfUxrNQpGulnq-Egcv5tfgcUAGjdCpHTU43oAhPZe_SWnHWpZF0GyBvoJChEvIsT0rtgSAiFfKWzxzw4wdcOcDP-OLUb1OuqxqopHejc6LB0sHICLdejmrtNPsrwig4x7jTKGqtXSIERmjbBwqenADEoOjacPDxN7NaI2&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ENVI-PAK-Zelen%C3%BD-bod-177997438984098/?__cft__%5b0%5d=AZVpM6fsuQwbX7BanM91RwFtLhtU5q0B7x1aBDFFJwFtXZrSYQcDfUxrNQpGulnq-Egcv5tfgcUAGjdCpHTU43oAhPZe_SWnHWpZF0GyBvoJChEvIsT0rtgSAiFfKWzxzw4wdcOcDP-OLUb1OuqxqopHejc6LB0sHICLdejmrtNPsrwig4x7jTKGqtXSIERmjbBwqenADEoOjacPDxN7NaI2&__tn__=kK-R


Tento rok sa do kampane mohli 

zapojiť aj mestá. Do kampane 

UPRACME_ SLOVENSKO sa 

prihlásilo aj naše mesto Turzovka. 

Som nesmierne rada, že aj s takouto 

iniciatívou ma oslovil aj náš pán 

riaditeľ.  

Veľká vďaka však patrí žiakom 9.B a 

zúčastneným pedagógom, ktorí sa 

18.9.2020 do tejto výzvy zapojili a 

pomohli tak prírode zbaviť sa odpadu. 

Vyčistili blízke okolie školy 

schodisko/ a lokalitu smerom k chate 

Bukovina. Ďakujeme!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

https://www.vezmisi.ma/mapa/ 



SADNI NA BICYKEL A ZACHRÁŇ SVET 

 

Keďže sa tento mesiac nesie v znení 

svetového dňa bez áut, chceli sme aj 

my prispieť iniciatívou a zorganizovať 

akciu na bicykli do školy. Žiakov sme 

povzbudili, aby využili pekné, teplé 

septembrové dni /aj keď rána sú už 

chladné/. Akcie na bicykli do školy 

boli naplánované tri. Ale je vidieť, že 

aj mimo stanovené termíny sú stojany 

v areáli školy plné. 2.10.2020 bude 

v závislosti od počasia akcia 

pokračovať.  

 

 

Aj ty počúvaš pomaly už od každého 

nadávky na zlú dopravnú situáciu v 

meste a zápchy na cestách? Alebo si 

nebodaj nadávajúci aj ty sám? Ak sa 

nechceš rozčuľovať ráno čo ráno a 

poobede čo poobede, zvoľ pri 

dochádzaní do práce alebo školy inú 

možnosť. 

Život je krátky, tak načo si ho zbytočne 

skracovať stresovaním sa počas 

čakania v aute či pri meškaní 

autobusov. Zaobstaraj si 

dvojkolesového tátoša, vďaka ktorému 

si ušetríš nervy, peniaze a príjemným 

bonusom je, že budeš fit.  

 

PREČO NA BICYKLI A NIE 

AUTOM? 

1. Preberieš sa 

2. Budeš mať dobrú náladu 

3. Vyhneš sa ľuďom 

4. Budeš fit 

5. Ušetríš 

6. Bicyklovanie je eko!  

 

Zdroj: Noizz.sk (http://noizz.sk) 

https://noizz.sk/
http://noizz.sk/


 



EKOTÍM V TERÉNE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO: Ján Kapusniak, 8.B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Timea Faturová, 9.A 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO: Valika Suranová, 8.A 



 

FOTO: Petra Strýčková, 9.A 



 

 

 

 

  



 

FOTO: Ema Kopasková, 8.A 



 

FOTO: Valika Vlčková, 8.A 



 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje: 

https://www.enviroportal.sk/ 

https://www.zzz.sk/ 

https://envipak.sk/  

https://www.doskolynabicykli.sk/  

Noizz.sk (http://noizz.sk) 

https://zivica.sk/ 

 

https://www.zzz.sk/
https://envipak.sk/
https://www.doskolynabicykli.sk/
https://noizz.sk/
http://noizz.sk/

