Celoslovenský tý ždeň Dni Zelený ch š kô l 2017
Inš pirá cie na aktivity
1. Jedlá zmena nová zelenoškolská téma potraviny, ktorá sa venuje zodpovednému stravovaniu, bude od
školského roku 2017/2018 novou prierezovou témou programu Zelená škola. Potraviny,
ktoré kupujeme/konzumujeme, majú priamy dopad na klímu, využitie zdrojov, ako
napríklad voda a pôda, schopnosť ľudí uživiť sa a viesť dôstojný život doma a za hranicami.
Pre viac informácii si prečítajte príručku Prečo na zodpovednom stravovaní záleží.







Vypočítajte stopu jedla a analyzujte ako sa mení, keď zvolíte suroviny iného pôvodu
Zistite viac o kódoch na vajíčkach a tie Vám povedia viac o tom, v akých podmienkach boli
kurčatá chované
Urobte si prehľad o jedle, ktoré si so sebou priniesli ostatné deti do školy a zistite, či sa v zozname
ingrediencií nachádza palmový olej. Diskutujte o tom, aké môžu byť alternatívy, ktoré máte radi a
neobsahujú palmový olej.
Zorganizujte fair trade raňajky v škole a porozprávajte ľuďom príbeh o jedle, ktoré budú jesť.

Viac informácií a aktivít nájdete v metodickej príručke „Prečo na zodpovednom
stravovaní záleží“

2. Zá vä zok pre Zem - ž iaci/š tudenti, uč itelia a nepedagogický personá l si dajú zá vä zok voč i Zemi,
napr. ž e v tento deň :
















sa v maximá lnej mož nej miere obmedzí použ ívanie poč ítač ov a elektroniky
vš etci č o mô ž u prídu do š koly iná č ako motorový m dopravný m prostriedkom
sa na ú zemí š koly bude piť len voda z vodovodu, č aj alebo iné nebalené tekutiny
sa celá š kola pokú si o bezodpadové hospodá renie
si š kola „adoptuje“ nejaké chrá nené ú zemie a bude trvalo dohliadať na jeho ochranu
sa na š kole trvalo nahradia chemické č istiace prostriedky zdravš ími a ekologickejš ími
a pod.

Zá vä zok odporú č ame zvoliť podľa prioritnej té my, reá lnych mož ností š koly a doplniť ho
vhodný mi informač ný mi a motivač ný mi aktivitami.

Generálny partner programu

Partner programu

Odporú č ania a tipy, na č o je potrebné myslieť
pri plá novaní a organizovaní aktivít pre ž iakov, verejnosť, mé diá ...
Ako na to?
 poraďte sa so ž iakmi/kolé giom, ako by sa vaš a š kola mohla prezentovať č o najzaujímavejš im
́
spô sobom a zá roveň , č o by pre š kolu a vaš u komunitu bolo už itoč né ;
 pokú ste sa s č lenmi vá š ho kolé gia a ostatný mi č lenmi š koly pripraviť aktivity, ktoré by sú viseli s
vaš ou prioritnou té mou v environmentá lnom akč nom plá ne;
 ak plá nujete realizovať rokmi osvedč ené aktivity (besedy, premietanie filmov...), skú ste
sa na chvíľu „zabudnú ť“, urobte si v tíme brainstorming (zbierku ná padov), obzrite sa okolo seba
(iné š koly, internet...) a pokú ste sa navrhnú ť nové aktivity -ideá lne by bolo, ak by v nich
ž iaci/š tudenti neboli len prijímateľmi, ale aby sa do ich priebehu, resp. prípravy mohli aktívne
zapojiť;
 k chcete č lenom vaš ej š koly alebo verejnosti prezentovať urč itú té mu, prípadne aj vaš e aktivity v
danej oblasti pokú ste sa pripraviť informač ný stá nok – podľa vý beru cieľovej skupiny (ž iaci,
uč itelia alebo verejnosť, resp. ich kombiná cia) si vyberte vhodné miesto umiestnenia –
chodba/vstup do š koly, ná mestie v meste/obci alebo iné frekventované miesto;
 ak chcete prilá kať rodič ov a verejnosť do vaš ej š koly ponú knite im mož nosť zaž iť š kolu nie
celkom tradič ný mi spô sobmi -vyskú š ajte nové formy stretnutí, prezentá cie...zorganizujte na
š kolskom dvore priateľské stretnutie spojené napr. s posedením pri ohni (mô ž ete ho prípadne
spojiť s praktickou pomocou pri premene vá š ho š kolské ho dvoru – budovanie bylinkovej š pirá ly a
pod.), pripravte pre nich zaujímavé hry (viď napr. hry, ktoré ste mohli zaž iť pri. workshope
intuitívnej pedagogiky)...fantá zii sa medze nekladú ;
 ak potrebujete pre niektoré z vaš ich aktivít materiá lne vybavenie, popr. obč erstvenie, skú ste
osloviť rodič ov, miestnu samosprá vu, firmy a pod., č i by vá m nemohli pomô cť sponzorsky alebo
vlastnou prá cou;
ak ste získali grant a realizá ciu má te naplá novanú na toto obdobie, mô ž ete
zorganizovať napr. slá vnostný vý kop, polož enie zá kladné ho kameň a a pod.;
 ak plá nujete umelecké aktivity pokú ste sa minimalizovať použ ívanie nový ch materiá lov
(vý kresy, lepiace pá sky...) a porozmý šľajte ako by sa dali využ iť rô zne nevyuž ívané alebo odpadové
materiá ly, papiere popísané z jednej strany (tzv. š mirá ky) a pod.;
 ak sa chystá te pripraviť pre ú č astníkov obč erstvenie, nezabú dajte na prevenciu vzniku odpadu a
kvalitu poskytnutý ch ná pojov a jedla (obsah cukru, syntetický ch prídavný ch lá tok...) -pokú ste sa
vyhnú ť ná kupu ná pojov v plastový ch fľaš iach, jednorazové mu riadu, pohá rom a pod. -pripravte
radš ej chutné bylinkové č aje, č erstvé š ťavy, pož ič ajte si pohá re, taniere z jedá lne alebo miestnej
reš taurá cie (č astokrá t ich pož ič ajú za malič ký poplatok alebo poskytnú pohá re, ktoré sú eš te
použ iteľné , ale už ich nevyuž ívajú pre zá kazníkov);
 nezabú dajte, ž e „svet nie je č iernobiely“ -ak sa pri vaš ich aktivitá ch plá nujete venovať té mam,
ktoré mô ž u byť kontroverzné (poľovníctvo, prikrmovanie divý ch zvierat v zime, využ ívanie
ató movej energie, zoologické zá hrady, genetické manipulá cie...), resp. plá nujete pozvať zá stupcov
urč itý ch skupín, popremý šľajte, č i by nebolo vhodnejš ie zorganizovať napr. diskusiu „dvoch strá n“.

Príklad: stá va sa, ž e ž iaci/š tudenti sa zú č astnia predná š ky zá stupcu miestneho poľovníckeho zvä zu,
lesné ho zá vodu a pod., ktorý prezentuje vä č šinou antropocentrický pohľad (zameraný na č loveka)
na ochranu prírody (klasické hospodá renie v lesoch, dô lež itosť prikrmovania divej zvery v zime,
ná sledný lov a pod.). Ž iaľ už má lokedy tí istí ž iaci absolvujú aj predná šku lesné ho ekoló ga, bioló ga a
pod., ktorí by im doká zal vysvetliť aj iný celistvejš í pohľad na les a divokú prírodu, ktorý vychá dza z
najnovš ích vedecký ch poznatkov a pozorovaní prírody. Vý sledkom mô ž e byť nie celkom objektívne
pochopenie zá konitostí prírody a spô sobov jej ochrany.
Toto je len jeden príklad z mnohý ch, myslite preto prosím vž dy pri príprave aktivít na tieto
sú vislosti. Je ž iadú ce, aby sme dali starš ím ž iakom/š tudentom prílež itosť vytvoriť si vlastný ná zor,
ako im len prezentovať postoje a pohľad jednej strany.
V prípade, ž e nie je mož né zabezpeč iť spoloč nú diskusiu vž dy si dopredu jasne dohodnite
s predná š ajú cim/lektorom konkré tne smerovanie aktivity a jej obsah. Ak vš ak dostá vate
z Vá š ho pohľadu nevhodné ponuky, resp. si nie ste istí obsahom a kvalitou, nebojte sa povedať nie.

NA Č O TREBA MYSLIEŤ
PRI ORGANIZOVANÍ AKTIVÍT
Ak plá nujeme podujatia pre ž iakov, verejnosť a pod. venujme ich kvalitné mu plá novaniu a príprave
dostatok č asu.
Pred zač atím akejkoľvek (nielen) propagač nej akcie si zodpovedajme nasledovné otá zky a dobre
pripravme vš etko č o treba:
1. CIELEAKCIEAJEJOBSAH
 Č o chceme dosiahnuť?
 Akú zá kladná myš lienku chceme komunikovať?  Koho oslovujeme, aká je cieľová skupina?
 Koľko a aký ch ľudí chceme prilá kať?
Ak už má me tieto otá zky zodpovedané pokú sme sa spoloč ne navrhnú ť obsah samotnej akcie – t.j.
aké aktivity by bolo vhodné realizovať pre naplnenie cieľa a ná sledne vyberme tú najlepš iu/e.
2. TERMÍN AKCIE
 V akom termíne oslovíme naš u cieľovú skupinu?
 Neprekrý va sa daný termín s iný m dô lež itý m termínom, s iný m podujatím?  Vyhovuje termín
organizá torom?
3. MIESTO KONANIA
 Má me vhodné miesto, kde oslovovaní ľudia radi a vo veľkom poč te prídu?  Je miesto
rezervované , má me povolenia?
 Treba na mieste vykonať nejaké ú pravy, vyzdobiť, zariadiť ho?
 Má me alternatívne miesto pre prípad nepriaznivé ho poč asia?
4. ORGANIZÁ TORI
 Kto je hlavný m koordiná torom a kto má zodpovednosť za č iastkové oblasti?



 Vie kaž dý organizá tor, č o a kedy sa od neho oč aká va? Vie, komu sa zodpovedá ?
 Treba na akcii moderá tora alebo hovorcu?



 Má me fotografa (videokameramana), ktorý celú akciu dobre zdokumentuje? Dohodli sme
sa s nim na dô lež itý ch motívoch, na ktoré nesmie prehliadnuť/zabudnú ť?



 Vie kaž dý organizá tor, aký má rozpoč et?
5. PROPAGÁ CIA PRED AKCIOU
Ako, kde a kedy budeme propagovať pred akciou (pozvá nky, e-maily, plagá ty, letá ky, web,
tlač ové sprá vy, obtelefonovanie redakcií mé dií, š kolské ná stenky, š kolský a miestny
rozhlas...)? Č o je hlavný m „ťahač om“ akcie? Na č o ľudí nalá kame?
Aké najdô lež itejš ie informá cie musí verejnosť vedieť pred akciou?
Ktoré zná me osobnosti alebo miestne autority pozvem?
6. PROPAGÁ CIA POČ AS AKCIE A PO NEJ
 Č ím ľudí zaujmeme na prvý pohľad poč as akcie?
 Má me pripravené príťaž livé prezentač né materiá ly pre ú č astníkov, noviná rov, autority? 
Aký prezentač ný stá nok, ná stenky pripravíme?
 Má me vhodné fotografie a kroniky?
 Budeme pú š ťať videoprojekciu?
 Aké obleč enie budeme použ ívať, aby sme boli ľahko rozpoznateľní?
 Ako chcem vý sledky akcie propagovať po jej uskutoč není?
7. PROGRAM AKCIE






 Má me urč ený presný program, ktorý naplní stanovené ciele?
 Má me ku kaž dej aktivite potrebný materiá l, techniku a kostý my?
 Je v programe dô stojný priestor pre príhovory č estný ch hostí?
 Je pripravený aj sprievodný program pre deti, ktoré prá ve neú č inkujú , pre rodič ov a
iný ch
ú č astníkov?



 Má me pripravenú daž ďovú alternatívu?
8. LOGISTIKA













Má me zabezpeč ený dovoz a odvoz vecí, príp. organizá torov?
Má me zabezpeč ené nejaké obč erstvenie pre ú č astníkov?
Mysleli sme na mož né ú razy, leká rnič ku a pod.?
Budeme potrebovať ozvuč enie, mikrofó n alebo ná m bude stač iť megafó n?
Ako budú rozostavené jednotlivé aktivity (hlavné programové stanoviš te, informač ný

stá nok, obč erstvenie...)
9. FINANCIE




 Má me podrobný rozpoč et akcie
 Využ ili sme mož nosti pokrytia príjmov (sponzori, granty, zbierka...)
 Chceme zorganizovať zbierku? Napr. na vybudovanie zelenej uč ebne, podporiť zá chranu

prirodzený ch lesov (Kú p si svoj strom...) a pod.
10. FILANTROPIA/POMOC INÝ M
 Preč o chcem pomá hať iný m?
 Komu chcem pomô cť?
 Pri ktorý ch akciá ch je vhodné č asť vý ťaž ku použ iť na pokrytie vlastný ch ná kladov?

PROSTRIEDKY STYKU S VEREJNOSŤ OU
PLAGÁ T
Plagá t musí na prvý pohľad padnú ť do oka.
Na upú tanie vyskú š ajte netradič né : pokrivenú perspektívu, kombiná ciu obrá zku a slova,
dominantný neobvyklý obrá zok. Rozhodne má byť na plagá te minimum textu. Hovorí sa, ž e
priemerné ho divá ka odradí č ítanie
viac ako 7 slov. Mô ž ete ich uviesť viac, ale obrá zky, resp. fotografie musia prevaž ovať. Divá k sa
musí na plagá te zorientovať a rý chlo vstrebať zá kladné odkazy, ktoré chcete odovzdať: č o, kde,
kedy, kto a pre koho organizuje.
Dodrž te zá kladné typografické triky: plagá t potrebuje priestor, má lo č iar, farbu nechať pô sobiť
ploš ne. Teplé farby stimulujú , studené utlmujú . Nerobte z rô znych druhov písma cirkus, použ ite
max. 2 – 3 fonty. Farba písma má kontrastovať s pozadím, drž te sa staré ho heraldické ho pravidla,
ž e kov (strieborná = biela, š edá a zlatá = ž ltá ) nemá ísť na kov, ale na farbu (modrá , č ervená , č ierna)
a naopak.

PROPAGAČ NÝ LETÁ K
Ak vyrá bate propagač ný letá k, dobre si premyslite, č o chcete propagovať a pred ký m.
Jazyk a forma letá ku pre deti musí vyzerať inak ako jazyk a forma informač né ho letá ku pre
verejnosť.
Kaž dý letá k by mal byť pestrý a založ ený na obrá zkoch, fotká ch a krá tkych textoch. Strohé letá ky s
dlhý mi textami nikto neč íta. Mal by obsahovať pekné ilustrá cie, fotky, logá ...
Ak letá ky kopírujete, zvoľte radš ej farebný papier. Pri kopírovaní sa pokú ste fotografie radš ej
nahradiť pekný mi č iernobielymi kresbami. Fotografie pri kopírovaní mô ž u stratiť svoje č aro
a nemusia byť dobre viditeľné , resp. zrozumiteľné .
Odporú č a sa pridať krá tku informá ciu o š kole a zaujímavý citá t zná mej osobnosti.

LIST, POZVÁ NKA
Moderná doba sa vyznač uje presý tenosťou informá cií. Myslite na to, ž e absolú tna vä č šina adresá tov
uprednostň uje struč né a prehľadné informá cie, v ktorý ch sa okamž ite zorientuje.
Preto sa drž te pravidla 1 strany a akú koľvek pozvá nku zhrň te na 1 stranu. Aj tá by mala byť
prehľadne č lenená na logické odstavce s podnadpismi č i heslami.
Pozornosť pritiahnite použ itím fotky alebo ilustrač né ho obrá zku.
Ak chcete zanechať dojem serió znosti, použ ívajte hlavič kový papier (ak ste drž iteľom certifiká tu
Zelená š kola, tak aj s logom programu na peknom recyklovanom papieri).

Ak chcete zaujať, odlíšiť sa od hŕ by podobný ch pozvá nok a ž iadostí, prilož te nieč o originá lne
a netradič né , napr. plochý vý robok z prírodné ho (alebo odpadové ho) materiá lu a pod.

OZNÁ MENIE V MÉ DIÁ CH
Akciu mô ž ete spropagovať aj v miestnych č i regioná lnych mé diá ch.
Myslite na to, ž e v zá vislosti od periodicity majú aj svoje redakč né uzá vierky, a preto sa u nich vč as
informujte o termíne dodania ozná menia. Keď ho nebudú chcieť uverejniť, mô ž e aspoň prilá kať na
akciu noviná ra a fotografa.
Ozná menie posielajte najlepš ie v elektronickej podobe (e-mailom) na hlavič kovom papieri, max. na
1 stranu. Mal by uvá dzať lá kavý a vý stiž ný nadpis. Ďalš í text odpovedá na sedem
zá kladný ch otá zok: kto, pre koho, č o kde, kedy, ako a preč o organizuje.
Najzaujímavejš ie „ťahač e“ umiestnite do perexu – prvé ho odstavca. Nezabú dajte, ž e verejnosť ako
aj noviná rov najviac upú tate senzá ciou, niečím mimoriadnym. Suchá informá cia, ž e organizujete
več ierok alebo stretnutie na š kole urč ite skonč í v redakč nom koš i. Zaujímavosť akcie zdô raznite
zaujímavou fotografiou, logom akcie a pod.

TLAČ OVÁ SPRÁ VA
Tlač ová sprá va má rovnaké pravidlá ako ozná menie, len sa posiela po uskutoč není akcie – ideá lne
eš te v ten istý deň .
Okrem odpovedí na sedem zá kladný ch otá zok vypichnite najnetradič nejš ie momenty akcie, citá ty
vý znamný ch ú č astníkov, prínos pre komunitu, š tatistiku...
Ak „je o č om“, tlač ová sprá va mô ž e byť aj dlhš ia ako 1 strana, no vyvarujte sa tzv. vaty (zbytoč ný ch
frá z, nadbytoč ný ch slov, nudný ch miest). Tie odradia zodpovedné ho redaktora
a prinajlepš om vá m ich sá m z č lá nku vyhodí, prinajhorš om vyhodí celú sprá vu. Dajte si zá lež ať na
zaslaní pú tavý ch a profesioná lnych fotografií v dobrom formá te (.jpg, .eps)
a dobrý m rozlíšením (10 x 15 cm, 300 dpi).

PÚ TAČ
Urobte si z dvoch o seba opretý ch preglejok jednoduchý , asi 2-metrový stojan, na ktorý nalepíte
letá ky, fotky a pod. Je to vlastne prenosná ná stenka, ktorá odpovedá na najč astejš ie otá zky, resp.
obsahuje najdô lež itejš ie informá cie.

