
Aktivity Zelenej školy 

Žiaci Kolégiá Zelenej školy 



ZŠ s MŠ Chlebnice



Začínali sme tým, že sme si vyrobili vlastné zberné 
nádoby v podobe kartónových krabíc s označením 
odpadu, žltá - plast, modrá - papier. 

Triedenie odpadu na našej škole



 Dnes sa už môžeme pýšiť umelými zbernými 
nádobami (plast, papier, zmiešaný odpad), ktorými 
sú zariadené naše triedy, zborovne, chodby a 
jedáleň.



O naše odpady sa staráme sami

 Týždenníci tried dvakrát do týždňa v čase veľkej 
prestávky vytriedený odpad prinesú na veľkú 
chodbu  do priestorov prezuvárne. 



 Ekohliadka (žiaci 8. 
ročníkov) kontroluje 
správnosť triedeného 
odpadu.

Papier sa vhadzuje do 
kartónových krabíc.

Plast sa vysype do 
igelitových vriec.



Putovanie odpadu

 Igelitové vrecia sú 
uskladnené v 
priestoroch školy.

 Odvoz odpadu zo školy 
zabezpečí obecný úrad 
a následne technické 
služby.



Aktivity na podporu triedenia odpadu

vinformovanie žiakov 
o význame a správnej 
separácii odpadu na 
škole 

 počas triednických 
hodín

vvytváranie násteniek o 
odpadoch a ich 
separovaní

 V. trieda



v uverejňovanie príspevkov o školských aktivitách 
na stránke školy www.zschlebnice.sk a v obecnom 
kvartálniku - Chlebnický spravodaj

http://www.zschlebnice.sk/


 Regionálna manažérka organizácie ENVI-PAK Mária Podlesná vykonala v obci 
analýzu separovaného zberu odpadov. Za asistencie pracovníkov menších 
obecných služieb vytriedila a zvážila vybrané zložky odpadov. K analýze 
separovaného zberu odpadov, ktorá sa konala v priestoroch kotolne školy, boli 
prizvaní aj žiaci IV., V., VI. ročníka Mária Podlesná ich oboznámila s 
problematikou triedenia aj na prednáške.

v prednášky o problematike triedenia odpadu



v informovanie 
verejnosti o dôležitosti 
triedenia odpadu – 
Chlebnický chlebíček



v  informovanie verejnosti o aktivitách školy na 
obecnej tabuli



v  minianketa o triedení odpadu v obci a 
rozdávanie letákov

 Do ankety sa zapojilo 71 občanov 
obce.

 Rozdalo sa 80 letákov.



v  rovesnícke vzdelávanie na tému odpad

 VII. ročník



v rovesnícke vzdelávanie na tému Ľudia a odpad v 
prírode

Športovo zábavné dopoludnie pre žiakov I. stupňa



v rovesnícke vzdelávanie – Deň Zeme očami 
deviatakov 

 Aktivity pre žiakov I. 
stupňa boli venované 
téme odpad.



vvytváranie učebných pomôcok z odpadových 
materiálov



v zhotovenie dekoratívnych predmetov z odpadu

Kelímkový anjel, 7. trieda Kartónové domčeky, 9. trieda



v  čistenie lesných studničiek

 Žiaci usilovne vyhrabávali zhnité lístie, vyberali 
konáriky, vytrhali trávu, pozbierali odpadky,  tvarovali 
potôčik vedúci zo studničky, nosili kamene z okolia.

 VIII. – chotár obce Prípor

 VI. – pri urbárskej chate
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