Autori: Mgr. Petra Ďurišová, Ing. Miroslava Piláriková, Ing. Katarína Cesnaková,
Mgr. Katarína Hulinová, Radoslav Plánička. S využitím materiálov uvedených v Zozname
použitej literatúry.
Ďakujeme za cenné úpravy a doplnenia Zuzane Gallayovej, Zuzane Balážovej, Petrovi Balážovi, Richardovi Medalovi a Ivane Gajdošovej. Ďakujeme školám, ktoré ochotne poskytli svoje príklady dobrej
praxe. Špeciálne ďakujeme Jane Jakubčínovej za jazykové úpravy.
V materiáli sú použité fotografie z archívu programu Zelená škola a internetovej stránky
http://www.sxc.hu

Zelené obstarávanie
a úradovanie

II. Zelené obstarávanie
a úradovanie

Environmentálne výučbové programy (EVP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
* Materská škola – Ako si „Gazdujeme v krajine?“. . . . . . . . . . . . . . . . 29
* Materská škola – Kam sa skryla Zem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
* Základná škola – Climate Breakfast – klimatické raňajky . . . . . . . . . . 38
* Základná škola – O vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
* Stredná škola – Džínsy a „obchody potu“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
* Stredná škola – Spadnutá fajka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Energia

Príklady dobrej praxe (PDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Voda

Teória a praktické nápady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
* Základné pojmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
* Upratovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
* Stravovanie a potraviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
* Nakupovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
* Školské zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
* Zhrnutie na záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Doprava
a ovzdušie

OBSAH

Praktické webstránky a publikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Odpad

Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Teória a praktické nápady
Škola to nie sú len deti, učitelia a lavice, ale aj zošity, elektrospotrebiče, čistiace prostriedky, či nákupy
v kuchyni. Práve s touto časťou školy priamo súvisí téma Zelené obstarávanie a úradovanie. Nie je to
však len o nakupovaní, ale aj o našom zodpovednom prístupe k tejto téme. Je to téma naozaj obsiahla
a dá sa veľmi dobre aplikovať do systému fungovania celej školy. Zároveň je však neoddeliteľne prepojená aj s našimi hodnotami či zodpovednosťou za naše správanie.
Cieľom tejto témy je zaviesť v škole praktické a efektívne používanie kancelárskych potrieb a čistidiel,
či organizovanie stretnutí a akcií, ako aj nákupu tovarov. To v konečnom dôsledku prináša nielen úspory, ale aj zdravšiu a k životnému prostrediu priateľskejšiu školu. Zelená škola by nemala byť „zelená“
iba zeleňou a tým, čo je vidieť na prvý pohľad, ale predovšetkým svojou každodennou prevádzkou
a hodnotami.
Téma Zelené obstarávanie a úradovanie sa týka aj ostatných tém Zelenej školy (odpad, voda, energia…), v tejto časti však rozoberáme témy/nápady, ktoré nenájdete v iných častiach Inšpiromatu.

Základné pojmy
Nákupy na školách či úradoch
zohrávajú významnú úlohu pri
podpore environmentálne vhodných výrobkov a služieb na trhu.
Súčasne pomáhajú propagovať
udržateľné modely spotreby
a výroby. Pri určitých výrobkoch,
prácach a oblastiach poskytovania
služieb môže byť tento vplyv obzvlášť významný, pretože verejné
orgány a inštitúcie ako odberatelia
ovládajú veľkú časť trhu (v prípade
výpočtovej techniky, energeticky
úsporných budov atď.). Zároveň sú
školy veľmi dôležité aj pri výchove
žiakov k týmto návykom.

ZELENÉ
Ú R A D O VA N I E
Pokiaľ plánujeme na škole rozvoj v environmentálnych témach, mali by sme sa zamerať aj na tzv.
zelené úradovanie. Je to skrátený názov pre environmentálne vhodné správanie inštitúcií – úradov,
škôl, samostatných podnikov, ale aj jednotlivcov. Zahŕňa systematické opatrenia zamerané na samotnú prevádzku (napr. cielené úspory energie, environmentálne vhodné čistenie), rovnako ako na oblasť
verejného obstarávania (nákupu a zásobovania).
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Z E L E N É N A K U P O VA N I E / O BS TA R ÁVA N I E
Pri zadávaní verejných zákaziek alebo nákupov pre školu by sme mali brať do úvahy aj vplyv vybraného tovaru a služieb na životné prostredie. Takémuto spôsobu nakupovania/obstarávania môžeme
hovoriť „zelené“. Uprednostňujme také vlastnosti materiálov, ktorých negatívny vplyv na životné
prostredie je čo najmenší. Medzi posudzované kritériá pri nich patrí napríklad možnosť recyklácie, biologická odbúrateľnosť (rozložiteľnosť), materiálna a energetická náročnosť výroby, spotreba energie,
zdravotná nezávadnosť, transportná vzdialenosť od výrobcu k spotrebiteľovi a pod.

Ak si kúpime 100 % recyklovaný papier, ušetríme na každom kilograme 2 – 3 kg dreva.

EKONOMICKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Pri nákupe často hľadíme len na cenu samotného výrobku, ale zabúdame na skryté náklady na prevádzku výroby alebo služby súvisiace so spotrebou energie, vody, údržby, celkovej životnosti atď. Niekedy sa dá množstvo nakupovaných výrobkov znížiť a tým ušetriť financie, ak upravíme svoj prístup.
V prípade papiera napr. cieleným znížením jeho spotreby, keď dávame prednosť elektronickej komunikácii alebo obojstrannej tlači.

O D Z E L E N É H O K U D R Ž AT E Ľ N É M U
Zelené obstarávanie môže okrem environmentálnych a ekonomických aspektov zohľadňovať aj sociálny a etický rozmer. Nakupujme napr. produkty Spravodlivého obchodu (Fair Trade), akými sú káva, čaj
či čokoláda, ktoré sa môžu podávať na pracovných stretnutiach či poradách, výrobky z lokálnych chránených dielní (napr. vianočné pohľadnice, tašky, sviečky) a tovar z regionálnej a ekologickej produkcie.
V takomto širšom poňatí môžeme hovoriť o udržateľnom obstarávaní.

Zelené obstarávanie
a úradovanie
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Upratovanie
Upratovanie, umývanie riadu či podláh sú
činnosti, ktoré sa v prevádzke školy vyskytujú
každý deň. Aj vďaka týmto činnostiam sa
do školy dostávajú chemikálie, ktoré zaťažujú
životné prostredie a zdravie užívateľov školy.
Používanie tých najagresívnejších sa zdôvodňuje nutnosťou zlikvidovať všadeprítomné
nebezpečné baktérie. Je to ale naozaj tak?
Ako sa dá upratovať viac „eko“?

N E C HA J M E Š P I N U
VONKU
Zabráňme vniknutiu nežiaducej špiny zvonku do budovy. Položme pred každé dvere kvalitnú rohožku.
Na hrubú nečistotu vonku a druhú na jemnú nečistotu vo vnútri. Rohožku vyberajme ideálne takú veľkú, aby sa pri prechádzaní o ňu každá noha šuchla dvakrát. Rohožky umiestnime v smere chôdze a je
nutné, aby sme ich pravidelne čistili. Okrem toho nainštalujme vonku aj kovovú škrabku alebo mriežku
na oškrabávanie blata z topánok. Správne umiestnené rohožky dokážu zachytiť až 80% nečistôt.

Tip:
Dobre čistiť znamená vedieť, o akú špinu ide a podľa toho vybrať vhodné metódy a postupy!
Každé znečistenie má iný ideálny spôsob čistenia, a preto je dobré, aby sme si zistili, kde
sa aký typ znečistenia vytvára a aplikovali na mieru „ušité“ čistiace či preventívne metódy.
Ušetríme si tak veľa zbytočnej práce a vyplytvaných čistidiel.

S P R ÁV N E P O M Ô C K Y
Hlavným pravidlom „eko“upratovania je prevencia proti vzniku „špiny“. Ak už nejaký neporiadok vznikne, je dôležité používanie kvalitných mechanických pomôcok a mikrofázových utierok s čistou vodou,
alebo jemným eko-čistiacim prostriedkom. Príp. môžeme na umývanie používať staré handry či látky
z domácnosti. Zároveň nepoužívame žiadnu dezinfekciu okrem octu, kyseliny citrónovej či mazľavého
mydla, pokiaľ to nenariadi lekár kvôli vypuknutiu epidémie.
Sú tri hlavné dôvody, prečo je potrebné zaoberať sa v školách environmentálne šetrným upratovaním:
✒✒ Ochrana prostredia: Látky nachádzajúce sa v používaných čistidlách sa dostávajú do vzduchu,
pôdy a spolu s odpadovou vodou do vodných tokov a plôch.
✒✒ Ochrana zdravia upratovacieho personálu: Upratovací personál je najviac ohrozený kožnými
alergiami, ktoré sa dnes objavujú u stále väčšieho počtu ľudí. Environmentálne priaznivé upratovanie prináša zníženie zdravotných komplikácií a finančné úspory vďaka zníženému množstvu
používaných chemikálií.
✒✒ Ochrana zdravia užívateľov budovy: Znížením množstva používaných chemikálií a výmenou
agresívnych prostriedkov za ekologické sa znižuje celkové množstvo nepriaznivých chemických
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látok v ovzduší školy a na čistených plochách, čo
napomáha ochrane zdravia užívateľov budovy.
Environmentálne upratovanie znamená najmä
zmenu myslenia a následne zmenu zaužívaných postupov. Niekedy nám odporúčané
metódy pripomínajú naše babičky, inokedy
pristupujeme k použitiu moderných materiálov
a prostriedkov. Zapamätajme si, že až 90% choroboplodných zárodkov odstránime bežným
upratovaním!

V EU sa vyrobí vyše 2 400 druhov chemikálií, ktorých produkcia pri každej z nich prekračuje
množstvo 1 000 ton. Iba pre 10 % z nich sú dostupné údaje o ich rakovinotvorných účinkoch.
Pre 20 % máme informácie o ich vplyve na plodnosť, pre 30 % o ich účinkoch po vdýchnutí.
Najviac testované sú účinky chemikálií, ktoré sa prejavia pri ich orálnom požití. Aj to však
len u 70 %. (Zdroj: Európska Environmentálna Agentúra).

H Y G I E N I C K Ý N E Z N A M E N Á D E Z I N F I K O VA N Ý
Lekári rozumejú pod hygienou preventívne opatrenia vedúce k zdraviu tela a ducha. Na školách sa
často s hygienou spája dráždivý zápach chlóru. Nezamieňajme si hygienu s dezinfekciou. Čistota a hygiena sa dá dosiahnuť aj pomocou bežných čistiacich prostriedkov.
Zaujímavý prieskum o používaní toxických látok vo vybraných predškolských zariadeniach
na Slovensku nájdete na www.priateliazeme.sk/spz/publikacie/prieskum-pouzivaniatoxickych-latok-vo-vybranych-predskolskych-zariadeniach-na-slovensku. Dezinfekčné
látky v čistidlách zabíjajú aj užitočné baktérie a oslabujú imunitný systém. Okrem toho
dezinfekčné prostriedky likvidujú aj užitočné mikroorganizmy v čističkách odpadových
vôd. Naviac sa pri nadmernom a zbytočnom používaní dezinfekčných prostriedkov stávajú
baktérie rezistentné/odolné na ich pôsobenie a je potom problém zlikvidovať ich tam, kde je
to naozaj potrebné – napr. v nemocnici na operačnej sále.

Tip:
Pokiaľ v určitých prípadoch potrebujeme použiť účinné dezinfekčné prostriedky, vyberme si
tie bez obsahu chlóru, či agresívnych kyselín. Už aj na Slovensku nájdeme výrobky viacerých
výrobcov napr. na báze alkoholu s esenciálnymi olejmi a pod., ktoré sú účinné proti
baktériam ako Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, Coli bacteria a plesniam.

Pozor na miešanie čistiacich prostriedkov! Použitie chlóru s kyselinou (napr. kyselina
fosforečná) môže spôsobiť vážne úrazy. Ich vzájomným zreagovaním sa uvoľňuje plynný
chlór, ktorý v kombinácii s vodou reaguje za vzniku kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny
chlórnej.
Nikdy spolu preto nemiešajme žiadne čistidlá!

Zelené obstarávanie
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D ávkova nie
Veľmi jednoduchým spôsobom ako odľahčiť rozpočtu i prostrediu
je správne dávkovanie čistidiel. Upratovací personál si často myslí,
že o niečo viac prostriedkov čistí lepšie alebo že dávkovanie majú
v oku. Ani jedno z toho nie je pravda! Väčšie ako doporučené
dávky čistidiel môžu naopak ostávať na čistených povrchoch,
nakoľko sa v roztoku nerozpustia a vytvoria „lepkavú“ vrstvu, ktorá
špinu zachytáva, a zvýšiť tak riziko pokĺznutia a množstvo špiny.
Výskumy ukázali, že pri dávkovaní od oka sa používa viac čistidiel,
ako je odporúčané, čím sa plytvá prostriedkami aj peniazmi. Je
preto dôležité, aby sme upratovaciemu personálu dali k dispozícii
dávkovacie pomôcky: odmerné poháriky, dávkovacie pumpy,
dávkovacie fľaše, dávkovacie nástavce na fľaše či automatické
dávkovacie zariadenia, ktoré budú používať.
Je tiež nutné zistiť si tvrdosť používanej vody a podľa toho
upraviť dávkovanie (tvrdosť zistíte u vášho dodávateľa vody).
Mäkká voda vyžaduje oveľa nižšie dávky čistidiel (preto sa kedysi
na pranie zachytávala dažďová voda). Finančnú úsporu prináša
aj používanie koncentrovaných čistiacich prostriedkov – pri ich kúpe ušetríme za zbytočnú vodu, ktorú
obsahujú nekoncentrované prostriedky – dôležité je však správne ich nariediť a dávkovať!
Tip:
•
Pri dávkovaní sa riaďme pokynmi výrobcu – vo väčšine prípadov však stačia dve tretiny
odporúčanej dávky na dosiahnutie rovnakého výsledku.
•
Naplňme odmerku len po značku − nie až po okraj.
•
Pomocou cieleného dávkovania sa dá ušetriť až polovica bežnej spotreby čistidiel..

VÔŇA?
Reklama nám už desaťročia vnucuje, že iba to, čo vonia,
je naozaj čisté. Ponuka rôznych osviežovačov, vôní
do WC a aviváží je čoraz širšia. Stále častejšie sa však
objavujú alergie práve na tieto umelé vône.
Medzi látky, ktoré často a preukázateľne spôsobujú
alergické reakcie patria:
✒✒ Aromatické látky v pracích a čistiacich prostriedkoch a osviežovačoch vzduchu;
✒✒ Konzervačné látky v tekutých pracích a čistiacich
prostriedkoch atď.
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Tip:
Aby sa naše upratovačky pustili do „eko“upratovania s chuťou, je dobré zaškoliť ich
do „tajov“ tejto metódy. V pilotnom projekte CEEV Živica o environmentálnom čistení sa
upratovací personál z Prezidentského paláca, Primaciálneho paláca a Gymnázia Alberta
Einsteina v Bratislave presvedčil, že takýmto upratovaním sa dá ušetriť až 30% čistidiel
a zároveň znížiť množstvo alergií a podráždení pokožky u upratovacieho personálu.

Vôňa v čistidlách nemá žiaden čistiaci či hygienický účinok, ide iba o „lepší“ pocit. Pritom umelé
vône prispievajú k nadmernému zaťaženiu ovzdušia a čističiek odpadových vôd. Tieto vône môžu
škodiť rybám a ďalším vodným organizmom vo vodných tokoch, kde nie sú čističky.
Ušetrime svoje okolie aj telo od zbytočných umelých vôní a investujme radšej do zdravia a k prírode
šetrných produktov.
Tip:
•
Vyhýbajme sa zbytočným produktom, ako sú voňavé čističe, kocky do WC, zmäkčovače,
aviváž, optické zjasňovače textilu, osviežovače vzduchu a pod., ktoré nadmerne
zaťažujú životné prostredie chemikáliami.
•
Na toaletách či v kúpeľni môžeme pre pocit vône použiť prírodný vonný olej, voňavé
bylinky (tzv. Potpourri) či prírodné vonné sviečky z vosku (včelí vosk, stearín alebo loj).

82 % pracovníkov sa správa environmentálnejšie doma ako na pracovisku.
(Zdroj: www.greenofficeweek.eu)

ČISTIACE PROSTRIEDKY
Pri výbere čistiacich a pracích prostriedkov sa riaďme údajmi na obale alebo bezpečnostným listom –
kartou bezpečnostných údajov (na vyžiadanie ju musí poskytnúť každý výrobca, dovozca či predajca).
Ak sa však v chémii nevyznáme, môžu nám pomôcť oficiálne ekoznačky a značky nezávislých certifikačných spoločností. Na získanie ekoznačky musia výrobky spĺňať množstvo kritérií – napr. biologickú
rozložiteľnosť, ekotoxicitu pre vodné organizmy, kontamináciu patogénmi, recyklovateľnosť obalového
materiálu a dávkovanie. Ani výrobky s ekoznačkou však nie sú úplne neškodné, ich negatívny vplyv na životné prostredie je však nižší ako u bežných produktov.

O f i c i á l n e ekoz n a č k y

Slovenská republika
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Európska únia

taliansko

Severské štáty

nemecko

Z n a č k y n ez á v i s l ý c h c e r t i f i ka č n ý c h s p o l o č n os t í

nemecko

nemecko

belgicko

francúzsko
Pred akýmikoľvek priemyselne vyrobenými čistidlami treba dať vždy prednosť ekologicky bezpečným
výrobkom ako sú voda a kuchynský ocot (8% roztok kyseliny octovej). Patrí sem aj citrónová šťava
a prírodné vonné esencie. Šetrné sú aj eko-prípravky na báze kyseliny mliečnej.

(NE)TRADIČNÍ POMOCNÍCI
Popri používaní čistiacich prostriedkov s ekoznačkou, či nových „švédskych utierok“, existujú aj veľmi
jednoduché riešenia, ktoré nájdeme v každej domácnosti či škole.
O cot
Jemne dezinfikuje, odmasťuje, čistí sklo, odstraňuje zápach a zbavuje usadenín vápnika a škvŕn. Nepoužívajme ho však na mramorové plochy! A ako ho jednoducho používať?
✒✒ Podlaha – do vedra napustíme 10 l vody a 3 pol. lyžice octu – na linoleum, plávajúcu podlahu
i dlažbu.
✒✒ Obklady – rozprašovač naplníme octom a vodou v pomere 1:3, obklad postriekame a vyčistíme
hrubšou mikrofázovou handrou.
✒✒ Odtok – do odtoku nalejeme 1 liter teplého octu a necháme 2 hodiny pôsobiť, potom zalejeme
1 litrom horúcej vody a vyčistíme zvonom, vo WC necháme celú noc, vyčistíme kefou a spláchneme.
✒✒ Chladnička – do rozprašovača namiešame 400 ml vody a 1 polievkovú lyžicu octu a vystriekame
chladničku i mrazničku, vytrieme mikrofázovou handrou.
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✒✒ Rýchlovarná kanvica – napustíme zmes octu a vody pol na pol, necháme zovrieť a ešte pol hodinu
pôsobiť, vylejeme a necháme ešte raz zovrieť s čistou vodou.
✒✒ Kávovar – napustíme zmes octu a vody pol na pol, necháme pol hodinu pôsobiť a potom prekvapkať, vylejeme a prekvapkáme ešte raz čistou vodou.
Tip:
Pokiaľ Vám vadí „zápach“ octu, nie je nič jednoduchšie. Po vyčistení priestorov jednoducho
škrtnite zápalkou. Zápach okamžite zmizne.
C itr ó n
✒✒ odstraňuje zápach a dezinfikuje;
✒✒ odstraňuje zápach v chladničke;
✒✒ zbaví nože a riad z nerezu hrdze a škvŕn;
✒✒ pohltí pach z farby pri maľovaní triedy.
K uc h yn s ká s oľ
✒✒ ak do väčšieho pohára vložíme striedavo vrstvu soli a ružových lupienkov, získame voňavý osviežovač vzduchu;
✒✒ nakrájané ovocie nezhnedne, ak ho na chvíľu ponoríme do mierne slanej vody.
Tip:
Viac tipov na „domáce recepty“ nájdeme na www.dobrarada.sk/clanok/netradicnipomocnici-v-domacnosti.html.

Š V É D S K A S I LA
Osvedčenými pomocníkmi sú aj mikrovláknové utierky (známe aj ako „švédske“). Tieto veľmi účinne
odstraňujú nečistoty zo všetkých hladkých a lesklých povrchov aj bez použitia čistidiel. Vďaka extrémne tenkým vláknam je u nich dosiahnutá veľmi vysoká savosť, a čím viac mikrofázových vlákien utierka
obsahuje, tým je účinnejšia. Výhodou je, že okrem vody dokážu do seba naviazať aj mastnotu.
Testy potvrdili, že pri bežnom upratovaní sa jej používaním dá
ušetriť až do 80% čistidiel. Na mikrovláknové utierky a handry
sa nedávajú žiadne čistiace prostriedky ani saponáty, čistí sa
iba vodou. Je ale nutné pracovať v ochranných rukaviciach,
lebo môžu odierať a odmasťovať ruky. Výhodou je aj ich dlhá
životnosť.
Existujú rôzne druhy týchto utierok – od najjemnejších na čistenie okuliarov, na čistenie okien a monitorov až po najhrubšie na podlahu. Správna utierka má zloženie: 70% polyester
(PES) a 30% polyamid (PAD). Dôležité je, aby sme pracovali
s dobre vyžmýkanou alebo len jemne navlhčenou utierkou
(napr. postriekanou rozprašovačom). Úplne mokrá stráca
svoje vlastnosti.

Zelené obstarávanie
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Stravovanie a potraviny
Školská jedáleň či bufet je často srdcom (či skôr žalúdkom) celej školy. Mnohí z nás na tieto miesta aj po rokoch spomínajú s láskou, iní s odporom, či nechuťou. Hoci už niektoré školy dnes neprevádzkujú školskú
kuchyňu, stále ešte ponúkajú svojim žiakom a študentom varené jedlo alebo občerstvenie v bufete.
Máme preto stále zodpovednosť za to, akú stravu/potraviny budeme v škole ponúkať. Môžeme uprednostniť také jedlo, ktoré podporuje zdravie a má nižší negatívny vplyv na životné prostredie.

L O K Á L N E P O T R AV I N Y
Ak sa dnes pozrieme pri akomkoľvek jedle na svoj stôl, nájdeme tam čoraz menej potravín, ktoré vyrástli alebo boli vyprodukované v našom okolí. Nekupujme
paradajky z Tunisu, jablká z Austrálie, hrušky z Južnej Afriky, či hrozno z Turecka.
Existuje veľa dobrých dôvodov, prečo je logické uprednostniť lokálne potraviny.
✒✒ Vieme, čo jeme. Môžeme spolu so žiakmi vidieť, v akom prostredí potraviny vznikajú. Môžeme si pohovoriť s ich producentom a overiť si, akým
spôsobom hospodári alebo zaobchádza so zvieratami. Môžeme si priamo
vybrať dodávateľa potravín, ktorý hospodári prírode blízkym/šetrným
spôsobom a bez použitia zdraviu škodlivých látok.
✒✒ Objavíme pestré chute. Miestna produkcia môže byť veľmi rozmanitá
a veľký výber v supermarketoch je len zdanlivý. Hoci sa u nás pestujú desiatky odrôd jabĺk, supermarkety bežne ponúkajú len tri. Medzi produktmi od miestnych záhradníkov môžeme objaviť druhy ovocia a zeleniny,
ktoré sme doteraz neochutnali.
Súčasné označenie čiarovým kódom nedáva presnú informáciu o krajine pôvodu tovaru.
Kód totiž označuje krajinu, v ktorej je zaregistrovaná firma výrobcu a nie krajinu pôvodu.
Informácia sa stráca, aj keď si firma nechá vyrobiť tovar v Číne, zabaliť vo Vietname
a predáva ho u nás. A takmer nemožné je zistiť presné údaje o prebaľovanom tovare. EÚ už
pripravuje nový systém, ktorý by mal byť jednoznačnejší.

Nákup lokálnych potravín prispieva aj k vyššej bezpečnosti. Výkyvy v dodávkach ropy môžu
vyhnať v krátkom čase ceny potravín do závratných výšok. Prílišná závislosť na dovážaných
potravinách tak robí našu ekonomiku zraniteľnou. (Zdroj: www.ceeonline.org)
✒✒ Získame potraviny s príbehom. Spoločne so žiakmi môžeme navštíviť miestneho poľnohospodára. Môžeme tak dlhodobo podporiť konkrétneho človeka s jeho konkrétnym životným príbehom.
Nákup potravín sa premieňa z nevyhnutnej potreby na príjemnú spoločenskú udalosť. Producentov z nášho okolia môžeme nájsť na internetových stránkach www.eko-mapa.sk, www.biospotrebitel.sk alebo www.predajzdvora.sk.
Tip:
Vyberme sa so žiakmi na blízku farmu/do blízkeho sadu a nechajme si vyrozprávať ich
príbeh. Žiaci ho potom môžu spracovať do školského časopisu, či na webovú stránku školy
alebo aj miestnych novín
✒✒ Podporíme miestnu ekonomiku. Platíme priamo miestnemu poľnohospodárovi. Naše peniaze
sa dostanú takmer bez zvyšku poľnohospodárovi, ktorý ich následne väčšinou investuje v regióne.
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Peniaze tak nezmiznú v spleti obchodníkov, distribútorov alebo nadnárodných majiteľov v zahraničí, ale podporujú stabilitu miestneho spoločenstva.
✒✒ Podporíme zdravé životné prostredie vo svojom kraji. Nákup miestnych potravín sa oplatí. Podporíme ním totiž miestnych poľnohospodárov, ktorí hospodária v súlade s prírodou. Odmena má
v tomto prípade dve výhody: zdravšie potraviny na našom stole a zdravšia krajina okolo nás!
Jedným z primárnych zdrojov pesticídov, ktorým sú vystavené naše deti, je ich jedlo. A aj
keď jedlo obsahuje pesticídy, spôsob, akým ho pripravujeme a naše stravovacie návyky
môžu ovplyvniť, aké množstvo sa dostane do nášho tela. Riziko požitia pesticídov z ovocia
a zeleniny sa významne znižuje ich dôkladným umytím alebo olúpaním. (Zdroj: www.
ceeonline.org).
✒✒
Obmedzíme vplyv dopravy na životné prostredie. Pri lokálnom nákupe potravín
odpadá nutnosť diaľnic, kamiónov, logistických
centier, skladov a obchodných domov na zelenej
lúke. Napríklad potraviny pre typické desiaty −
chlieb, maslo, syr, jablko, džús − prejdú cestou
na náš tanier dohromady niekedy až 20 000
kilometrov.
✒✒
Nepôsobíme utrpenie na druhom
konci sveta. Robotníci na plantážach rozvojových
krajín často pracujú v neľudských podmienkach
za minimálnu mzdu. Práca s chemickými látkami
poškodzuje ich zdravie. Niekedy sú k práci nútené
deti. Pri potravinách, ktoré u nás nevypestujeme,
sa môžeme spoľahnúť na kombináciu značiek Fair Trade a BIO. Pri všetkých ostatných je ale
omnoho lepšie dať prednosť tým z domácich zdrojov.
Tip:
Urobme si so žiakmi lokálnu desiatu – nech každý prinesie domácu marmeládu z lokálneho
ovocia, doma upečený chlieb, lokálnu zeleninu a lokálne mliečne výrobky, na pitie si uvarme
čaj z nazbieraných byliniek. A nezabudnime sa vyhnúť jednorazovému riadu a obalom!.

B I O A  N E B I O
Čo bolo kedysi bežné pre naše babičky a prababičky, je pre nás „luxus“ v podobe bioproduktov (zelenina,
mlieko, mäso…) a biopotravín (chlieb, syr, džem…). V každom obchode máme dnes poličku s potravinami
označovanými ako „bio“ či „eko“. Keby sme sa nad tým zamysleli, práve tieto potraviny by mali byť hlavným
produktom v obchodoch. Kupovali by sme potraviny, ktoré budú v obchode na špeciálnej poličke označené
ako „toxiko“? Skúsme aspoň časť potravín na škole kupovať v bio kvalite.
Čo je to bioprodukt?
Bioprodukt je produkt ekologického poľnohospodárstva, ktorý môže byť rastlinného alebo živočíšneho
pôvodu, napr. pšenica, raž, strukoviny, zelenina, ovocie, mlieko, bylinky, mäso... V užšom zmysle slova je
bioprodukt vlastne surovina, z ktorej sa následne ďalším spracovaním vyrábajú biopotraviny. Podľa platnej legislatívy sa môžu bioproduktom nazývať iba biopotraviny. Pri ostatných výrobkoch ako kozmetika,
obuv, textil a pod. hovoríme, že boli vyrobené z produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.
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Čo je to biopotravina?
Biopotravina je potravina, ktorá je vyrobená iba z bioproduktov a s použitím výlučne povolených
zložiek, prídavných látok a technologických postupov, ktoré sú ustanovené platnými zákonmi, napr.
múka, chlieb, šaláty, müsli, mäsové a mliečne výrobky...
Čo tým môžeme získať?
Zdravie – Biopotraviny obsahujú viac vitamínov, minerálnych látok, enzýmov a iných živín a tiež nižší
obsah dusičnanov ako konvenčné produkty a nie sú kontaminované jedovatými chemikáliami.
Každý rok sa na svete vyrobí 2,5 milióna ton pesticídov, pričom ich existuje približne 5 000
rôznych druhov a ich zmesí. Ľudia, ktorí s nimi pracujú na farmách, sú priamo ohrození
na živote – podľa údajov Svetového centra zdravia vo Švajčiarsku sa za rok otrávi pesticídmi
2 000 000 ľudí, z toho 40 000 na následky otravy zomrie. Nepriamo sme účinkami pesticídov
v potravinách ohrození úplne všetci. (Zdroj: www.biospotrebitel.sk)
Chuť – Biopotraviny obsahujú menej vody a viac sušiny a vlastných aromatických látok, takže majú lepšiu a výraznejšiu chuť. Zvieratá chované v prirodzených podmienkach s kvalitnou stravou poskytujú kvalitnejšie a chutnejšie produkty ako zvieratá
z konvenčných veľkochovov.
Logo EÚ pre bioprodukty
Zdravé prostredie – Ekologickí poľnohospodári nepoužívajú umelé hnojivá ani
jedovaté pesticídy – nedochádza tak k znečisteniu povrchových a spodných vôd či
k zasoľovaniu pôdy. Ekopoľnohospodárstvo vhodnými technikami pestovania predchádza erózii pôdy.

Viac energie – Ekoprodukcia znižuje našu závislosť na neobnoviteľných zdrojoch energie. Konvenčné
poľnohospodárstvo závislé na ťažkých strojoch a umelých hnojivách spotrebúva enormné množstvo
energie. Ekologické poľnohospodárstvo naproti tomu používa tradičné metódy pestovania a vyžaduje
tak nižšie energetické vstupy.
Vyššia zamestnanosť – Ekologická poľnohospodárska výroba využíva namiesto ťažkej mechanizácie
a chemických podporných látok viac ľudskej práce a účinne tým zvyšuje zamestnanosť a rozvoj ľudského potenciálu regiónov.
Vyššia biodiverzita – Mnohé postupy, ktoré sa používajú v ekologickom poľnohospodárstve na zvýšenie produktivity, majú pozitívny efekt aj na zachovanie prirodzenej biodiverzity. Uprednostňovanie
pôvodných druhov rastlín a zvierat zas pomáha zachovať prirodzenú diverzitu odlišných oblastí.
Tip:
Praktický návod, ako zaviesť biopotraviny do školy nájdeme na www.biodoskol.sk/bio-doskoly-prakticky/.

F É R A  N E F É R
V najchudobnejších krajinách sa poľnohospodárstvu venuje prevažná časť obyvateľstva. Na celom svete pracujú v oblasti poľnohospodárstva 2 miliardy ľudí. Avšak práve
poľnohospodárom z chudobných rozvojových krajín je vstup na svetové obchodné
trhy, ale aj na trhy v ich vlastných krajinách znemožnený. Ako? Najbohatšie štáty sveta
dotujú svojich poľnohospodárov, ktorí vďaka týmto štedrým dotáciám a modernej
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Medzinárodné Fair Trade
lo g o

technike vyprodukujú viac, ako sa v ich krajine môže spotrebovať. Nadbytky svojej produkcie vyvážajú
do ostatných, aj rozvojových krajín, kde ich vďaka ďalším dotáciám predávajú za nižšie ako výrobné
ceny. Miestni roľníci takýmto umelo nízkym cenám nevedia konkurovať. Rozvinuté štáty si navyše svoje trhy chránia clami. Tieto clá sú tým vyššie, čím má dovážaný výrobok vyššiu pridanú hodnotu. Preto
chudobné krajiny viac vyvážajú lacné suroviny ako hodnotnejšie hotové výrobky.
Z ceny výrobkov z týchto surovín, ktoré si potom kúpime v obchode, dostane producent − poľnohospodár z rozvojovej krajiny len mizivú časť a väčšina zisku ide sprostredkovateľom – nadnárodným
potravinárskym spoločnostiam.
Ako funguje Fair Trade?
Realizácia princípov Fair Trade sa prispôsobuje konkrétnym potrebám a pomerom ľudí, ktorých sa to
týka – napríklad inak to vyzerá pre farmára v Mali a inak pre pracovníka v továrni v Mexiku.
Tip:
Približne v polovici mája sa každoročne oslavuje svetový deň Fair Trade. Zapojme sa so
svojou školou – pripravme pre žiakov hry s tematikou svetového obchodu Urobme si férové
raňajky (tipy nájdeme na www.ferovasnidane.cz)

V E G E TA R I Á N S K A S T R AVA
Jednou z možností ako môžeme zmeniť stravovanie na našej škole je aj zavedenie vegetariánskej ponuky do našich stravovacích zariadení. Školy, ktoré do svojej ponuky zaradili jedno vegetariánske jedlo
denne, si to pochvaľujú a stretávajú sa s pozitívnymi reakciami od žiakov aj rodičov.
Mäso je tradičnou súčasťou našej stravy, avšak jeho nadmerná konzumácia môže viesť nielen k zdravotným problémom (vysoký cholesterol, obezita, ateroskleróza...), ale zaťažuje aj životné prostredie.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že vhodne zložená vegetariánska strava
je vyhovujúca pre všetky fázy životného cyklu, vrátane tehotenstva a dojčenia, detstva či
dospievania.
Produkcia mäsa si vyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy na pestovanie krmiva i pasenie,
spotrebúva obrovské množstvo vody a zaťažuje
okolité prostredie nadmerným množstvom dusíka a fosforu pochádzajúcich z výkalov zvierat.
Ak máme obavy, či bude záujem o jedno bezmäsité jedlo denne v ponuke školskej jedálne,
urobme medzi žiakmi a rodičmi anketu. Zároveň
nezabudnime brať do úvahy aj to, či je daná
potravina lokálna a aký vplyv má jeho doprava
na náš stôl.
Nezabúdajme, že vegetariánske jedlá nie sú
LEN sladké múčne pokrmy a prívarky. Či sa
na škole rozhodneme, že ponúkneme vegetariánske jedlo
každý deň alebo bezmäsitú stravu budeme mať naďalej iba jeden deň v týždni, dbajme vždy na to,
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aby bezmäsité jedlo obsahovalo dostatok čerstvej zeleniny alebo ovocia a vyhovovalo požiadavkám
zdravej vegetariánskej stravy.
Tip:
Zorganizujme v škole ochutnávku bezmäsitých pokrmov napr. v rámci dňa Zeme alebo
vianočného večierku. Poprosme žiakov a rodičov, aby priniesli na ochutnávku nejaké
zdravé bezmäsité jedlo aj s receptom. Recepty a pokrmy očíslujme a recepty schovajme.
Potom rozdajme návštevníkom papiere, na ktoré môžu po ochutnávke napísať svoje tipy,
z čoho sa, podľa nich, ktorý pokrm skladá alebo čo je jeho základom. Aby sme zachovali
hygienické podmienky, poprosme všetkých návštevníkov, aby si priniesli svoj tanierik
a príbor. Do každého pokrmu dajme jednu lyžicu/vidličku na nakladanie. Návštevníci si
poskytnutou lyžičkou/vidličkou naložia na svoj tanierik vzorku jedla a potom ho ochutnajú
svojim príborom. Po dohodnutom čase potom jeden z organizátorov umiestni k pokrmom
recepty a ľudia si môžu svoje tipy skontrolovať a inšpirovať sa, ak im niečo chutilo..

VODO VODA
Pokiaľ budeme hovoriť o zdravom životnom štýle
väčšinu z nás napadne aj obyčajné pitie vody. Správny pitný režim je v dnešnej dobe často skloňovaný
pojem. V mnohých školách sa však skôr ustupuje nesprávnym návykom žiakov. Namiesto kvalitnej pitnej
vody z vodovodu či bylinkových nesladených čajov
žiaci pijú kupované sladené čaje, mlieko, či dokonca
sladké malinovky.
Argumenty, že žiaci vodu piť nechcú, neobstoja.
Príklady z praxe nielen Zelených škôl ukazujú, že stačí
byť nápaditý a ukázať cestu, ako na to. Pripravme
žiakom nesladený čaj v školskej jedálni, vytvorme si
vodný bar, či vlastnú čajovňu. Pokiaľ majú žiaci svoje
poháre v škole pri umývadle, nie sú nútení kupovať si nápoje vo fľaši (znižujeme tak aj
zbytočný odpad). Skúsme urobiť z pitia vody „módnu“ záležitosť.
Tip:
Ak chceme podporiť pitie vody z vodovodu, urobme v triede ochutnávku vody či vodný bar.
Ochutnávka vody – pripravme do 3 džbánov rôznu vodu (zo školského vodovodu, nesýtenú
minerálku a vodu z vodovodu u vás doma) a označte ich číslami 1 – 3. Povedzme žiakom, že
majú skúsiť uhádnuť, aká voda je v ktorom džbáne (možnosti im však nepovedzme). Potom
nechajme žiakov ochutnať a tipovať, kde je aká voda. Potom sa so žiakmi rozprávajme
o tom, ako chutí a že na väčšine Slovenska je najzdravšia voda z vodovodu (okrem
vybraných obcí bez verejného vodovodu).
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M L I E Č N A D E S I ATA
Chvíľu velebená, chvíľu zaznávaná mliečna desiata sa opäť vrátila do škôl (aj vďaka kampaniam mliekarenského priemyslu).
Aby z nej žiaci mali čo najväčší úžitok, a aby sme brali do úvahy aj vplyv na životné prostredie, je dobré uvedomiť si, že:
✒✒ Mliečna desiata nie je vhodná pre každého. Mlieko
je jeden z najsilnejších alergénov a u alergických detí môže
spôsobiť závažné nežiadúce účinky. Mnoho detí má alergiu
na laktózu (niekedy ešte nezistenú) alebo mliečne potraviny
ťažko trávi. Nie je preto vhodné žiakov do konzumácie mliečnych produktov nútiť.
✒✒Aby sme sa vyhli zbytočným obalom je vhodné kupovať
mliečne výrobky vo veľkoobjemových baleniach a dávkovať
ich deťom do umývateľného riadu.
✒✒ Cukor je často dôležitou súčasťou „chuti“ práve mliečnych výrobkov. Dávajme si preto pozor na zloženie mliečnych desiat našich detí.
Viac informácií o mlieku a mýtoch spojených s jeho konzumáciou nájdeme na www.zelenaskola.sk/mlieko.
Obsah cukru v niektorých mliečnych výrobkoch ponúkaných v školách je približne rovnaký
ako v sladených nealko nápojoch (obsahujú cca 10 g cukru na 100 ml verzus 8 g cukru
na 100 ml kofoly), čo zvýši už teraz vysoký príjem jednoduchých cukrov u našich detí a bude
prispievať aj k rozvoju zubného kazu. Z pohľadu obsahu cukru teda tieto výrobky oproti
nealko nápojom neposkytujú žiadnu výhodu.
Tip:
Zaveďme v škole centrálne desiaty. Ak ponúkneme rodičom a deťom zdravú desiatu zo
školskej jedálne, vyhneme sa tak u detí konzumácii sladkostí, či monotónnej strave. Navyše
ušetríme množstvo obalov, či možno zamestnáme človeka naviac. Desiaty tak budú nielen
priateľské k životnému prostrediu, ale aj k ľuďom:-)

V E Ľ K O O B J E M O V É BA L E N I A
Nakupujme potraviny vo veľkoobjemových baleniach vždy, keď je to možné. Šetrí to životné prostredie tým, že znižujeme množstvo zbytočných obalov. A netýka sa to iba potravín, ale aj čistiacich
prostriedkov, či školských a kancelárskych potrieb. Pri veľkých objemoch však treba vždy brať do úvahy
trvanlivosť výrobku a premyslieť si, či obsah stihneme minúť ešte pred expiráciou.
Tip:
Nákup vo veľkoobjemových baleniach sa naozaj oplatí. Na kúpe 25 litrovej bandasky
univerzálneho čističa môžeme napríklad ušetriť až 35,50 EUR! (ceny zo septembra 2013
na www.ekoobchod.sk: Sonett Univerzálny čistič (z 25 l balenia) – 3,68 EUR za 1 l verzus
Sonett Univerzálny čistič (v 1 l fľaši) – 5,10 EUR za 1 l)

Š K O L S K Á S LÁV N O S Ť – A K O ? E K O !
Na každej škole sa niekoľkokrát do roka usporadúvajú rôzne stretnutia, oslavy a akcie. Organizujme ich tak,
aby sme pri nich ušetrili prírodné zdroje aj financie. Použime pri ich organizovaní nižšie uvedený kontrolný
zoznam.

Zelené obstarávanie
a úradovanie
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KONTRO LNÝ ZO Z N A M – Š KO L S K Á EKO -A KCIA
Názov
Dátum

Čas

Miesto

Zodpovedná osoba

Splniť do

(Zoznam si prispôsobme svojim potrebám – vymažme/pridajme potrebné kolónky)
Plánovanie a prípravy
• miestnosť je vetraná prirodzene vonkajším vzduchom
• miestnosť je osvetlená prirodzeným vonkajším svetlom
• pozvánky sa posielajú e-mailom
• pozvaní hostia sú vyzvaní, aby uprednostnili hromadnú dopravu a sú im poskytnuté
informácie o spojoch
• pozvaní, ktorí musia z nejakého dôvodu prísť autom, sú vyzvaní, aby zviezli ešte niekoho – aby naplnili auto (navrhneme ľudí po trase)
• ak je to potrebné, požiadame pozvaných hostí, aby si priniesli vlastné trvanlivé (nie
jednorazové – zdôrazniť!) taniere, misky, poháre, príbor...
• menšie pohostenie si pripravujeme sami, prípadne poprosíme každého z hostí, aby
priniesol niečo doma uvarené
• objednané jedlo na väčšie akcie je lokálne, a ak je to možné, tak bio
• jedlo je balené veľkoobjemovo (varnice, veľké balenia...), nie jednotlivo
• skontrolujeme, či sú v miestnosti koše na separovaný odpad, ak nie, pripravíme označené krabice
• zaistíme odvoz bio-odpadu do kompostu
• skontrolujeme, či je na mieste možnosť na bezpečné zaparkovanie bicyklov, prípadne
zabezpečíme miestnosť na ich uloženie
• naplánujeme čas akcie tak, aby sme sa vyhli špičke
• naplánujeme miesto akcie tak, aby tam bola možnosť dostať sa tam verejnou dopravou
(najlepšie vlakom)
• všetky potrebné materiály posielajme hosťom elektronicky, netlačme ich na papier
Použitý materiál
• tlačme obojstranne a/alebo zmenšený text 2x na jednu stranu (pol strany)
• používajme znovu použiteľnú, nie jednorazovú dekoráciu
• zabezpečme umývateľný riad
• zabezpečme džbány na pitnú vodu/bylinkovú vodu počas celej akcie – vyhnime sa
vode vo fľašiach
• zabezpečme mlieko v džbánikoch, cukor v cukorničke a soľ v soľničke – vyhnime sa
individuálne baleným produktom!
• pripravme mikrofázové handry a ekočistidlá na upratanie priestoru
• zabezpečme znovu použiteľné menovky alebo lepky
• ak je nutné použiť servítky, kupujme vyrobené zo 100% recyklovaného papiera (nie
celulózy)
Počas akcie
• upozornime hostí na miesta, kde sú koše na separovaný odpad
• upozornime hostí napr. na miestne produkty, či na to, že sme si dali záležať aby naša
slávnosť mala čo najmenší dopad na životné prostredie
• pravidelne kontrolujme, či hostia správne triedia odpad
• jedlo, ktoré ostane rozdajme, vezmime domov alebo odnesme do útulku pre bezdomovcov
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Nakupovanie
Škola je miestom, kde sa spotrebúvajú obrovské množstvá papierových produktov, písacích potrieb
a čistiacich prostriedkov. Máme preto veľa príležitostí, ako svojím výberom znižovať negatívny vplyv
našej školy na životné prostredie.

R E C Y K L O VA N Ý P A P I E R
V nie až tak dávnej minulosti platil názor, že recyklovaný papier
je veľmi drahý a kazí tlačiarne, či kopírky. Je pravdou, že recyklovaný papier mal vyššiu prašnosť ako „biely“ a preto ho mnohí
výrobcovia neodporúčali. Ale to je už minulosťou. Popularita
recyklovaného papiera prinútila výrobcov viac dbať na jeho
kvalitu a dnes už má recyklovaný papier rovnakú (niekedy aj
lepšiu) kvalitu ako „biely“ a môžeme si vybrať z rôznych druhov
a stupňov bledosti a navyše chráni prírodné zdroje. Podrobné
informácie o kvalite kupovaného papiera si nájdeme na stránke predajcu, príp. sa môžeme obrátiť na ekoporadňu (www.
ekoporadna.sk), ktorá rada a odborne poradí.
Recyklovaný papier je taký, ktorý obsahuje 100 % použitého
papierového odpadu. V ponuke je aj papier s obsahom 100 %
použitého papierového odpadu špeciálne vybraného pre
vyššiu belosť.
A prečo si vybrať recyklovaný papier?
✒✒ recyklácia predlžuje životnosť papiera, vlákna sa môžu recyklovať v priemere 4-5 krát;
✒✒ recykláciou sa odbúrava odpad, ktorý nie je potrebné spaľovať a neprodukujú sa tak CO2 emisie,
ktoré vyvolávajú skleníkový efekt;
✒✒ recyklácia odbúrava odpad, ktorý by išiel na skládku, kde sa odpadový papier rozpadáva a produkuje metán (hlavný skleníkový plyn);
✒✒ výroba recyklovaného papiera vyžaduje 3-krát menšiu spotrebu energie a 3-krát menšiu spotrebu
vody ako výroba papiera z nových vlákien. (Zdroj: sk.antalis.com a www.brp.sk)
Tip:
Na stránke www.arnika.org/papir sú prístupné ďalšie informácie (napr. vysvetlenia častých
mýtov, vyjadrenia výrobcov papiera, argumenty na presvedčenie „neveriacich“ a pod.).

K A N C E LÁ R S K E A  Š K O L S K É P O T R E B Y
Snažme sa vyberať kancelárske a školské potreby priateľské k životnému prostrediu. Dajú sa už bežne
kúpiť v obchodoch a sú nie len eko(logické), ale aj ekonomické.

Zelené obstarávanie
a úradovanie
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Pár jednoduchých tipov ako si vybrať:
✒✒ zošity, kancelársky papier, WC papier si vždy vyberáme zo 100 % recyklovaného papiera a nie z nového
dreva (stačí sledovať údaje na obale výrobkov);
✒✒ kancelárske spinky si kupujeme iba čisté kovové,
bez farebných lakov, či plastového povrchu, ktoré
zbytočne zaťažujú prostredie;
✒✒ vyhýbame sa gumám na gumovanie z PVC;
✒✒ strúhadlá na ceruzky kupujeme kovové, dajú sa aj
rozobrať a nabrúsiť;
✒✒ lepidlá a bielidlá kupujeme riediteľné vodou bez organických rozpúšťadiel, príp. environmentálne
vhodné výrobky;
✒✒ ceruzky a farbičky kupujeme drevené, najlepšie nelakované a vyhýbame sa plastovým (najlepším
variantom sú kovové verzatilky);
✒✒ fixky obsahujú veľa plastu a iba cca 2 gramy atramentu – najlepšie je, vyhnúť sa im – ak to nie je
možné, kupujeme tie na vodnej báze;
✒✒ pri vodových a temperových farbách vždy kontrolujeme zloženie a vyhýbame sa tým s obsahom
škodlivých látok;
✒✒ ak je to možné kupujeme kovové nožničky bez plastových rúčok;
✒✒ pri kúpe kalkulačky uprednostnime tú so solárnym dobíjaním;
✒✒ kupujeme perá s vymeniteľnou tuhou a naozaj ju vymieňame; nekupujeme jednorazové perá
✒✒ kupujeme opravné rollery s vymeniteľnou náplňou;
✒✒ kupujeme obálky z recyklovaného papiera;
✒✒ kupujeme protinárazové obálky, v ktorých je namiesto bubliniek z plastu rozomletý starý papier.
Nezabudnime, že spoločný nákup zošitov nám ušetrí nemalé finančné prostriedky a môžeme pre žiakov vybrať recyklované. Pokiaľ kupujeme zošity pre celú školu, môžeme u dodávateľa získať zaujímavú
zľavu. A ak sa dohodneme aj so školami v okolí, máme šancu na ešte väčšiu zľavu.

BAT É R I E
Pri kúpe nových prístrojov vždy vyberajme tie, ktoré sa napájajú
priamo zo siete. Ak je z nejakého dôvodu potrebné zakúpiť prístroj na baterky, kupujme nabíjateľné, nie jednorazové. Ušetríme tak množstvo škodlivých chemikálií a surovín na ich výrobu.

NÁKUP TECHNIKY
Aby sme spotrebovali čo najmenej energie, kupujme prístroje s čo najnižšou spotrebou. Najvýznamnejší medzinárodný certifikačný program pre kancelársku techniku a spotrebnú elektroniku je program „Energy Star“. Udeľuje sa produktom, ktoré
vyhovujú stanoveným kritériám ohľadom spotreby energie (viac na www.
eu-energystar.org).
Okrem spotreby energie je dôležitý aj vplyv elektromagnetického žiarenia
(tzv. elektrosmogu). Bežne sa môžeme stretnúť s certifikátmi švédskej organizácie TCO Development, ktorej kritériá zahŕňajú (okrem životného cyklu
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výrobku, spotreby energie a kvality obrazu) aj intenzitu elektromagnetického žiarenia. Výrobky s týmto
označením je možné považovať za zdravotne nezávadné (viac na www.tcodevelopment.com).
Okrem týchto kritérií je možné pri nákupe zohľadniť aj
ďalšie parametre. Napríklad veľmi úsporné je kúpiť si novú tlačiareň, či kopírku s duplexným modulom
umožňujúcim obojstrannú tlač a tlač viacerých strán na jeden list papiera.
Vždy je dôležité mať možnosť vypnúť prívod elektriny, aspoň použitím zásuvkovej lišty s červeným vypínačom (hlavne na noc a cez víkend), pretože aj v režime „stand-by“ technika spotrebováva energiu.
Niekoľko zásad ako šetriť:
✒✒ nezapínajme prístroje rutinne, ale až keď s nimi začíname pracovať;
✒✒ tonery do tlačiarní a kopíriek je možné znovu naplniť;
✒✒ pokiaľ to stav prístroja umožňuje, ponúknime ho po doslúžení niekomu na ďalšie využitie.
Pri výbere bielej techniky sa na Slovensku môžeme riadiť informáciami na tzv. energetickom štítku.
Vyberáme si prístroje s čo najvyššou energetickou triedou – A+++ a ponukou šetriacich režimov.

Zdroj: http://www.zelenabuducnost.sk/wps/PA_Minnesota/content/zb.F2216/img/energetickyStitok_big.jpg
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Školské zariadenie
Z N O V U P O U Ž Í VA J M E
Pri zariaďovaní a obnove interiéru školy sa vždy zamyslime nad tým, či už starý nábytok naozaj doslúžil
alebo či sa nám iba nepáči. Ak je ešte stále funkčný, určite sa ho oplatí využiť. Dajme ho napr. opraviť
(odborne alebo školníkovi) alebo pomaľovať, či inak skrášliť žiakom. Základná škola na Pohraničnej
9 v Komárne takto ušetrila až 80 % svojich nákladov. Škola má osobitého ducha a všetci si zariadenie
vážia, keďže prispeli vlastnou prácou pri jeho obnove.

KUPUJME
Pri zariaďovaní školy a výbere nábytku by sme nemali zabudnúť na pár jednoduchých zásad:
✒✒ materiál – ak je to možné, vyberáme si
masívne neupravované drevo pochádzajúce
z našich lesov (nie tropické drevo) a certifikované FSC drevo (medzinárodný certifikát pre
drevo pochádzajúce zo šetrnejšie obhospodarovaných lesov);
✒✒ povrchová úprava – ako náterové hmoty je
najlepšie použiť prírodné oleje a včelí vosk,
prípadne vodou riediteľné nátery;
✒✒ úplne sa vyhýbajme hliníku a PVC;
✒✒ v najvyššej možnej miere sa vyhnime plastom;
✒✒ ak je to možné, nakupujme u lokálneho
výrobcu nábytku.
Čo je FSC?
FSC podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky
životaschopné obhospodarovanie lesov. Logo FSC umožňuje spotrebiteľom
identifikovať produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne
obhospodarovaných lesov. Viac informácií nájdete na www.fscslovakia.sk.

F A R B Y A  LA K Y
Používajme prostriedky riediteľné vodou, nie na báze iných rozpúšťadiel a nahrádzajme laky prírodnými ekvivalentmi (prírodné oleje a vosky).
Najškodlivejšie zložky používané v náterových hmotách sú prchavé organické látky používané ako
rozpúšťadlá a riedidlá. Uvoľňujú sa do okolitého vzduchu aj niekoľko mesiacov a majú negatívny vplyv
na zdravie. Najmenej závadné výrobky sú tie, ktoré majú atest pre použitie na hračky a pre styk s potravinami, ďalej potom výrobky so značkou EVV (Environmentálne vhodný výrobok), Európsky kvet alebo
prírodné ekvivalenty týchto výrobkov.
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P O D LAH Y
V priestoroch školy nemeníme podlahy veľmi často. Napriek tomu, keď k tomu dôjde, je dobré sa
zamyslieť, po čom budeme chodiť. Najproblematickejšie sú bežné podlahoviny z PVC. Je možné ich
nahradiť tradičným linoleom z prírodných materiálov, marmoleom alebo dlažbou či liatou podlahou.

ZELENÁ ARCHITEKTÚRA
Aj pri zatepľovaní budov, výmene okien, či iných úpravách nezabúdajme na to, že existujú ekologickejšie alternatívy. Nechajme si vždy poradiť aj od architekta špecializujúceho sa na „zelenú“ architektúru
– napr. na www.ozartur.sk. Informácie nájdeme aj na www.zelenarchitektura.sk, alebo na stránkach
a v publikáciách, ktoré sú uvedené v časti Praktické webstránky a publikácie.

Zhrnutie na záver
Rozhodovanie o produkte, ktorý je environmentálne aj sociálne vhodný, nie je jednoduché. Je však dôležité,
aby sme boli zodpovední za svoje správanie. Nasledujúcich „desať pravidiel” nám môže pomôcť pri výbere
produktov a služieb – čím viac pravidiel a zásad sa nám podarí začleniť do našich objednávok manažmentu, tým lepšie.
1) Pravidlo 3R (redukovať, znovu použiť, recyklovať)
Kupujme len to, čo naozaj potrebujeme a používajme veci, kým neskončí ich
životnosť, aby sme zabránili vzniku zbytočných odpadov. Uprednostnime produkty pre viacnásobné použitie (nie jednorazové) a produkty s dlhou životnosťou. Ak nám vec doslúži, nevyhadzujme ju, ale premýšľajme, či ju ešte niekto
iný môže použiť. Ak to nie je možné, snažme sa využiť aspoň časť materiálu,
z ktorého je vyrobená.
2) Biologicky odbúrateľné, recyklované a ľahko recyklovateľné materiály
Uprednostnime výrobky (vrátane obalov), ktoré sú biologicky ľahko odbúrateľné alebo recyklovateľné – najlepšie so zberným miestom v blízkom okolí.
To platí aj pre obaly – najlepšie sú žiadne, ale ak to nie je možné, tak aspoň
z recyklovaných materiálov (napr. papier, sklo).

3) Čím menej obalu, tým lepšie
Väčšie balenie šetrí spotrebu obalových materiálov a znižuje množstvo odpadu. Optimálne obaly sú vratné (sklenené fľaše) a znovu použiteľné alebo
naplniteľné. Presným opakom sú jednorazové obaly. Dajme prednosť kúpe
koncentrátov (napr. pracie a čistiace prostriedky, sirupy) – keďže vydržia dlhšie,
znamenajú aj menej obalového materiálu, menej odpadu z obalov a úsporu
dopravy.

Zelené obstarávanie
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4) Výrobky s minimálnym obsahom nebezpečných látok poškodzujúcich
životné prostredie a ľudské zdravie
Starostlivo zvažujme nákup produktov obsahujúcich jedovaté látky, organické
rozpúšťadlá a ďalšie potenciálne nebezpečné zložky, ktoré následne unikajú
do životného prostredia, hromadia sa v ľudských tkanivách a sú ťažko odbúrateľné. Obzvlášť vtedy, ak na trhu existuje menej škodlivá alternatíva.
5) Lokálne výrobky a potraviny
Nákupom lokálnych produktov podporujeme miestne firmy, a tým aj prosperitu v regióne. Tento prístup tiež nepriamo prispieva k ochrane životného
prostredia, pretože znižuje potrebu dlhých vzdialeností pri doprave. To pomáha
chrániť životné prostredie, šetrí pohonné hmoty a následne aj ľudské zdravie
a životy. Na zviditeľnenie produkcie lokálnych producentov slúžia aj regionálne
ochranné známky, ktoré označujú produkty vyrobené v konkrétnom regióne
a nepoškodzujúce životné prostredie (napr. www.tradiciebk.sk).
6) Produkty šetriace energiu a prírodné zdroje
Preferujme výrobky, ktorých výroba aj prevádzka zabezpečuje maximálnu efektívnosť využitia surovín a energií. Nakupujme elektrické spotrebiče označené
energetickým štítkom triedy „A” (ideálne A +++), čiže s najväčším potenciálom
úspor. Do tejto kategórie patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie
(slnko, voda, vietor, biomasa).
7) Zohľadnenie sociálnych aspektov
Uprednostnime výrobky alebo služby z chránených dielní alebo iných sociálne zameraných programov (napr. zamestnávanie znevýhodnených osôb).
Zaručme prijateľné pracovné podmienky pre svojich zamestnancov, uľahčime
na pracovisku alebo v prevádzke prístup a pohyb pre invalidov, odmietajme
výrobky s podielom detskej práce a podporme nákup výrobkov s označením
Spravodlivý obchod – Fair Trade.
8) Produkty ekologického poľnohospodárstva a lesníctva
Nakupujme certifikované produkty ekologického poľnohospodárstva (bioprodukty a biopotraviny), v ktorom sa nepoužívajú umelé hnojivá a pesticídy.
Postarajme sa o to, aby drevené výrobky v našej kancelárii či doma, pochádzali
zo šetrne spravovaných lesov.

9) Fair Trade výrobky
Nákup výrobkov spravodlivého obchodu zaručuje šetrný manažment a spravodlivú odmenu pre ľudí z ekonomicky rozvojových krajín. Z environmentálneho hľadiska sa to však týka len výrobkov, ktoré sa lokálne nedajú dopestovať
alebo vyrobiť, no život bez nich si nevieme predstaviť (káva, čaj, čokoláda, ryža
a pod.).
10) Certifikované produkty a produkty vlastniace ekoznačky
Systém ekoznačiek bol zavedený pre uľahčenie orientácie spotrebiteľov
na trhu. Ekoznačka na výrobku nám zaručuje, že okrem oficiálne vyžadovaných
funkčných vlastností daný výrobok navyše spĺňa aj prísne kritériá vplyvu na životné prostredie. Nezávislé agentúry vykonávajú certifikáciu takýchto výrobkov, a teda vykonávajú „detektívnu prácu” miesto spotrebiteľa.
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Príklady dobrej praxe (PDP)
M I N I K U R Z VA R E N I A Z  B I O P O T R AV Í N
M AT E R S K Á Š K O LA
M . R . Š T E F Á N I K A 908/40
D E T VA
Koordinátor: Ľubica Kočvarová
C ieľ
Akciu sme pripravili najmä pre kuchárky z okolitých MŠ v Detve.
Poprosili sme o minikurz varenia z biopotravín pani Ing. Zuzanu Gallayovú z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá nám zároveň urobila
prednášku o biopotravinách spojenú s obrazovou výstavou. Minikurz
prebiehal priamo v školskej kuchyni, kde 4 skupiny postupovali podľa
receptu a varili z vybraných surovín. Napokon sme s chuťou zjedli všetko, čo sme si navarili a to vo veľmi krátkom čase.
V ýzvy
Hlavnou výzvou bolo pripraviť kuchyňu na “návštevu” a dohodnúť sa
na zdrojoch potravín. Nakoniec to však nebol žiadny problém a každý
priniesol to, čo mal.
Z a pojenie ži a kov
Naše deti sme do “biovarenia” zapojili počas jesenných tvorivých
dielní, kde zhotovovali zdravé šaláty a nátierky zo zeleniny a ovocia, ktoré
si priniesli. S ich mamičkami sme zatiaľ pripravovali
sypanú jablkovú tortu a ďalšie dobroty podľa receptov
z minikurzu.
V ý s ledok
Deťom sa samozrejme najviac páčila praktická časť
dielní – varenie a tiež obrazová výstava na tému biopotravín a ekologického poľnohospodárstva. Niektoré
z receptov sa pravidelne objavujú na jedálnom lístku
MŠ ako spestrenie či náhrada menej výživných alternatív.
F in a ncie
Všetky potrebné suroviny priniesli zamestnanci
po spoločnej dohode.
prop a gáci a
Propagácia prebieha na základe spolupráce s personálom iných MŠ v okolí a účasťou rodičov, či pred-
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staviteľov mestského zastupiteľstva na týchto akciách. Všetky akcie zároveň zverejňujeme na webovej
stránke a v miestnych novinách.
poučenie
V tomto prípade jednoznačne odporúčame konzultáciu s Ing. Zuzanou Gallayovou, alebo iným odborníkom. Ďalej je veľmi dôležité vopred sa dohodnúť s personálom školskej kuchyne, a samozrejme,
dôležité je aj rozdelenie zodpovednosti

Z O Š I T Y N E P O T R E B U J Ú O BA L Y, A L E B O
MENEJ JE U NÁS VIAC
Z Á K LA D N Á Š K O LA T. J . M O U SS O N A
T. J . M O U SS O N A 4
M I C HA L O V C E
Koordinátor: Lenka Paľová
C ieľ
Cieľom projektu bolo viesť žiakov a rodičov z našej školy ako aj verejnosť mesta a blízkeho okolia
k minimalizácií odpadu. Prostredníctvom osvety (letáčiky, infostánky, divadielko) nabádať ľudí k zodpovednému správaniu sa pri nakladaní s odpadom, názorne im ukázať a dať akýsi návod, ako sa to dá.
Výsledkom projektu bola minimalizácia odpadu na našej škole, minimalizácia odpadov v domácnostiach našich žiakov.
výzvy
Našou jedinou výzvou boli obaly samotné. A prečo? Nespĺňajú svoj účel (padajú zo zošitov, ich životnosť je veľakrát menšia ako životnosť zošita), sú neestetické (žiaci ich často počmárajú a roztrhajú),
sú zbytočné (zošit sa používa krátko a nestihne sa natoľko poškodiť, aby potreboval obal) a dajú sa
nahradiť papierovými obalmi (sú ekologickejšie a estetickejšie). Bolo potrebné prekonať predsudky
niektorých učiteľov a rodičov, že zošity musia byť obalené. Dnes po niekoľkých rokoch na to už ani
nepomyslia a zošity fungujú neobalené. Dokonca sme to ešte viac zekologizovali a nerobíme v nich ani
okraje, aby sme šetrili papierom.
z a pojenie ži a kov
Žiaci sami v škole prestali používať plastové obaly
na knihy a zošity a pripravili infostánky pre rodičov
a obyvateľov blízkeho okolia. Vyhľadávali informácie,
tvorili návrhy a tvorili propagačné materiály. Oslovovali
rodičov a verejnosť, distribuovali propagačné materiály
do ďalších ZŠ v meste, vyhodnocovali ankety a zverejňovali jej výsledky. V rámci projektu spolu s učiteľmi absolvovali exkurzie do tepelnej a slnečnej elektrárne, kde
porovnávali výrobu elektrickej energie z obnoviteľných
a neobnoviteľných zdrojov. Tiež absolvovali prehliadku
ekocentra SOSNA (www.sosna.sk) v Družstevnej pri Hornáde. O získané informácie sa podelili v rámci partnerského vyučovania s ostatnými žiakmi školy, ktoré bolo
zavŕšené medzitriednou súťažou o energii.
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vý s ledok
Zaujímavé boli aj výsledky dotazníkového prieskumu medzi rodičmi. Až 90 % z oslovených potvrdilo,
že aktivity školy v rámci ekologickej osvety prispievajú k zmene ich správania, napr. pri nakladaní s odpadom, nakoľko v domácnosti ich deti zavádzajú to, čo sa v škole naučili.
F in a ncie
Na túto aktivitu neboli potrebné skoro žiadne finančné zdroje. Na obaly sme použili recyklované materiály. Tento projekt bol podporený z grantovej výzvy Eco-schools Klimatická iniciatíva. Peniaze sme
využili na nákup plátených tašiek a kancelárskych potrieb.
P rop a gáci a
Pre rodičov a verejnosť sme zrealizovali niekoľko infostánkov o minimalizácii odpadu. Mnohí získali aj
trvácnu nákupnú tašku za vyplnenie dotazníka. Tašky sme darovali aj všetkým riaditeľom ZŠ a predstaviteľom mestského úradu v Michalovciach.
POUČENIE
Na záver len krátky výpočet, ktorý sme pri našej práci používali.
Priemerný žiak našej školy potrebuje 21 obalov na učebnice a 17 obalov na zošity, 14 ks obalov
na malé zošity a 3 ks obalov na veľké zošity. Vypočítali sme, že cena za tieto obaly je 6,6 € na jedného
žiaka. Teda ak naša škola má 520 žiakov, tak obaly pre všetkých stoja 3 432* €.
V Michalovciach máme 9 základných škôl, na ktorých je spolu 4 670 žiakov. Výsledná cena obalov pre
žiakov základných škôl v Michalovciach je 30 822* €.
Na Slovensku je 124 základných a stredných Zelených škôl, s počtom žiakov 32 056. Ak by sa pridali
k našej výzve ušetrili by sme spolu 211 569* €.

* Výpočty sú len približné a orientačné, nakoľko ceny obalov sú rôzne a rôzne sú aj počty učebníc a zošitov v jednotlivých školách a ročníkoch. Použité sú údaje z roku 2010.
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A K O S M E Z D R AV O R A Ň A J K O VA L I
Z Á K LA D N Á Š K O LA J . K O L LÁ R A
L. SVOBODU 40
BA N S K Á Š T I AV N I C A
Koordinátor: Adamská Tatiana
C ieľ
Cieľom úžasnej akcie, ktorú sme organizovali v prepojení na Deň Zeme,
bolo ukázať žiakom našej školy, že aj také obyčajné jedlo ako sú raňajky,
môže byť zdravé a nemusí preň vzniknúť veľa odpadu. Hlavným zadaním
bolo, aby si každá trieda pripravila zdravé raňajky (najlepšie z lokálnych,
alebo BIO potravín) a spoločne sa ponúknuť. Zároveň sme po týchto raňajkách organizovali burzu vecí (oblečenia, hračiek a pod.).
výzvy
Najväčšou výzvou sa ukázala byť účasť žiakov na tejto akcii. V každej triede
sa našli žiaci, ktorí túto akciu bojkotovali a nič si nepriniesli. To bola veľká škoda. Zároveň ale bolo vidno, že sa im akcia páčila a veríme, že budúci šk. rok si niečo prinesú všetci.
z a pojenie ži a kov
Žiaci sa aktívne zapojili. Priniesli zdravé šaláty, pochúťky na ochutnanie. Veľa žiakov si pripravené
jedlo donieslo už z domu, asi sa im v škole nechcelo zababrať. Našli sme aj zaujímavé jedlá, napríklad
cereálne muffiny, kus-kus, mrkvový šalát, rôzne jednohubky, ovocné šaláty, nealkoholické mochito
a bylinkový čaj.
vý s ledok
Akcia dopadla veľmi dobre a aj tí, čo nepriniesli nič
na ochutnanie, veľmi radi ochutnali, čo priniesli
ostatní. Veľmi dobré bolo, že viaceré recepty sa ujali
tak, že žiaci si ich medzi sebou vymieňali.
fin a ncie
Každý zapojený žiak si priniesol potraviny z domu
a tak na túto akciu nebolo treba žiadne financie.
POUČENIE
V budúcom školskom roku by sme chceli túto
akciu opakovať. Uvedomili sme si, že je veľmi dôležité žiakom vysvetliť, čo sú „zdravé“ potraviny, lebo
niektorí účastníci o tom mali veľmi svojský názor. Zároveň
ale bolo veľmi dobré, že žiaci si medzi sebou vysvetľovali, prečo sú lepšie lokálne potraviny, či BIO
potraviny. Nebol na to potrebný žiaden výučbový program.
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E N V I R O N M E N TÁ L N E U P R AT O VA N I E N A Š E J Š K O L Y
G Y M N Á Z I U M A L B E R TA E I N S T E I N A
E I N S T E I N O VA 35
B R AT I S LAVA
Koordinátor: Kolompárová Vlasta
C ieľ
Zníženie množstva používaných chemikálií pri upratovaní, zníženie
množstva kožných alergií u upratovacieho personálu, zníženie zaťaženia
životného prostredia nadmerným používaním čistidiel, zníženie finančných nákladov na upratovanie, zníženie zaťaženia používateľov budovy
nadmernými chemikáliami na čistených povrchoch a v ovzduší budovy.
výzvy
Najťažšie bolo presvedčiť pani hospodárku a upratovací personál, že nové metódy nebudú zaťažujúce,
ale že budú efektívne a prospešné. Presvedčiť vedenie školy, že takéto upratovanie vyhovuje hygienickým normám a nebude nákladnejšie, ako doterajšie upratovanie.
Z a pojenie ži a kov
Žiakom bol čistenie predstavené v rámci školského časopisu a nástenky. Neboli zapojení priamo, pretože išlo hlavne o nepedagogický personál a rozpočet školy. Chystáme sa však zapojiť žiakov do týchto
aktivít aj priamo a to pomocou zisťovania výsledkov tejto akcie.
V ý s ledok
Žiaci získali informácie o možnosti ekoupratovania ako alternatíve ku konvenčnému upratovaniu. Škola ušetrila náklady na čistiace prostriedky o približne 30% a znížila množstvo použitých chemikálií cca
30%. Zároveň sa preukázateľne znížil počet kožných problémov u upratovacieho personálu.
F in a ncie
Aktivita sa realizovala v rámci projektu Čistenie budov – environmentálnejšie, ekonomickejšie, zdravšie
v spolupráci s CEEV Živica.
poučenie
Školy, ktoré chcú podobnú zmenu realizovať, by sa mali porozprávať s vedením, hospodárkou, prípadne školníkom a upratovacím personálom. Potom by si mali prizvať odborníka na úvodné školenie
a môžu začať čistiť. Náklady budú mať vlastne iba na školenie, takže to je málo nákladná aktivita.
Čerpať môžu aj zo stránky www.ekoporadna.sk, kde sú projekt a ekoupratovanie predstavené. Je veľmi
dôležité pokračovať v týchto aktivitách dlhodobo.
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Z AV E D E N I E V E G E TA R I Á N S K E H O D Ň A
D O Š K O L S K É H O S T R AV O VA N I A
Z Á K LA D N Á Š K O LA P. Š K R AB Á K A
U L I C A M . HAT TA L U 2151
DOLNÝ KUBÍN
Koordinátor: Pokorná Eva
C ieľ
Chceli sme dosiahnuť, aby sa jeden deň v týždni varilo
v školskej jedálni vegetariánske jedlo. Rozhodli sme sa
tak na základe pozorovania stravovacích návykov detí
a ich prirodzenému odporu k mäsu. Trápilo nás, že vysoké percento mäsa končí v odpade a environmentálny
vplyv chovu dobytka. Návrh bol predložený najprv
v Kolégiu Zelenej školy, kde sa mohli žiaci vyjadriť a prispieť svojimi návrhmi, potom bol posunutý do žiackeho parlamentu a odtiaľ do tried na triednické hodiny.
výzvy
Bojovali sme so zaužívanými praktikami, s nevedomosťou. Na druhej strane bolo výborné, že sme pre
svoj nápad získali pani riaditeľku aj vedúcu školskej jedálne, čím sa nám práca dosť uľahčila. Treba dávať
pozor na to, aby sa zmeny uskutočňovali pomaly a postupne, aby ľudia mali čo najviac informácií o danej
téme.
Z a pojenie ži a kov
Žiakov sme zapojili do aktivity hneď na začiatku. Podieľali sa na organizovaní ankety medzi žiakmi aj
rodičmi a na jej vyhodnotení, pripravili prezentácie a predstavili ich svojim spolužiakom v rámci rovesníckeho vzdelávania, sledujú jedálny lístok, hodnotia vegetariánske jedlo.
V ý s ledok
Vďaka tomuto nápadu získali žiaci nové vedomosti,
pocit spolurozhodovania. Znížila sa spotreba mäsa,
zvýšil sa podiel zeleniny v školskom stravovaní, škola
získala uznanie za snahu meniť veci k lepšiemu.
F in a ncie
Školská jedáleň sa riadi vlastným rozpočtom.
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EXTERNÁ POMOC
Pripravujeme stretnutie kuchárok, spolupracujeme s rodičmi na receptári vegetariánskych jedál,
ktoré ich deťom chutia, zúčastnili sme sa (koordinátor a vedúca školskej jedálne) stretnutia v Martine, kde sa hovorilo o zmenách v legislatíve
školského stravovania, získali sme veľa cenných
poznatkov týkajúcich sa vegetariánskej stravy.
POUČENIE
Nevzdávať sa pri prvých neúspechoch, byť
vytrvalý a neodbytný, pripraviť si argumenty,
postupovať pomaly a po malých krôčikoch.
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Environmentálne výučbové
programy (EVP)
V y s vetlenie k použitým zn a čkám
Pri výučbových programoch a aktivitách vychádzame z modelu E – U – R (viď úvodné texty
k Inšpiromatu). Preto sú jednotlivé časti programov označené týmito značkami:

evokácia
uvedomenie (si významu informácií)
reflexia

M AT E R S K Á Š K O LA – E X T E R I É R O VÁ A K T I V I TA
Ako s i „ G a zdujeme v kr a jine ?“
P opi s : Pomocou príbehu o lesných zvieratách sa deťom pokúsime v teréne priblížiť rozdiel medzi
konvenčným hospodárením a ekologickým poľnohospodárstvom. Deti sa stanú členmi lesnej rady
a na vlastnej koži si vyskúšajú rozdiel medzi dvomi druhmi hospodárenia.
C ieľ : Porozumieť dôsledkom dvoch typov hospodárení v krajine. Poznať život na BIO farme – správne zaobchádzanie so zvieratami a rastlinami, radosť a spokojnosť z vykonanej práce na farme.
V ek : 4 – 6 rokov
D o b a trva ni a : 45 min.
P očet úč a s tníkov: max. 20 účastníkov
P omôcky: Pracovný list, kúsky ovocia či zeleniny, obrázky/fotografie klietok, stajní, chlievov
a pod., lano/šatka (niečo na vyčlenenie priestoru).
Celú túto aktivitu odporúčame realizovať s deťmi niekde v prírode, príp. rovno na niektorej
blízkej farme. Deti tak môžu prakticky pochopiť rozdiely medzi konvenčnou a BIO farmou.
Pokiaľ sa v našej blízkosti nenachádza žiadna farma, môžeme sa s deťmi na farmu zahrať,
aby sme pochopili jej fungovanie..
Tip:
Program sa môže dopĺňať výstavou BIO-NEBIO od Centra environmentálnych aktivít
z Trenčína.
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Scenár :
1. Rozprávočka „Ako sa krt Jožko o krajinu staral“ (15 min.)
Cieľom príbehu je poukázať na prepojenosť stavu životného prostredia a zdravia jeho obyvateľov.
Postup: Deti posadíme do kruhu a povieme im rozprávku. Do rozprávky zakomponujeme rôzne
otázky, na ktoré chceme od detí získať odpovede.
Tip:
Popri rozprávaní rozprávky môžeme po priestore rozhádzať obaly z cukríkov, či iný odpad,
ktorí ku koncu deti pomôžu vyzbierať.
Kde bolo tam bolo, za desiatimi horami a piatimi potokmi, býval na lúke obkolesenej krásnym lesom krt
Jožko. Jožko sa poctivo staral o svoju lúku, budoval si svoje krtince, chodil a upratoval po všetkých návštevníkoch. Ako však dni plynuli krt Jožko neustále pobehoval po okolí s vecami odpadu a tak začal byť veľmi
unavený. Konzervy sa váľali v potoku, igelitové tašky upchali líške vstup do nory a ježkovi uviazla hlava
v kartóne od mlieka. Jožko bol z toho celý zničený, a tak sa rozhodol zvolať lesnú radu.
Členmi lesnej rady bola žaba Jarmila, sova Eleonóra, medvedica Maťa, zajac Tomáš, jazvec Milan a veľa
veľa ďalších. Všetci členovia sa zhodli, že sa musí niečo zmeniť. „Takto sa predsa žiť nedá,“ vyhlásil jazvec
Milan, „všade samé plechovky a neporiadok“. „Tí ľudia sú ale divní,“ zahúkala sova Eleonóra, „ako by sa im
páčilo, keby sme my chodili do mesta a robili tam neporiadok?“ Medvedica Maťa dostala v tej chvíli úžasný
nápad. „Čo keby sme sa my nasťahovali do mesta a snáď pochopia o čo nám ide.“
A tak aj bolo. Každý deň chodili zvieratá do mesta častejšie a častejšie. Zo začiatku mali ľudia radosť, že
sú k nim zvieratá bližšie, ale čím ďalej tým ich viac zaujímalo, prečo sa zvieratá z lesa sťahujú do mesta,
keď majú celý les? A tak sa to vybrali preskúmať. To čo našli sa im naozaj veľmi nepozdávalo. Odpadky
v lese boli naozaj všade. Tak sa rozhodli les poupratovať a dúfali, že sa zvieratá do lesa vrátia. Však je to ich
domov.
Keď sa vrátili domov rozhodli sa znovu zvolať lesnú radu a porozprávať sa o zvieratách čo žijú v meste
a na dedine. A na čo prišli? To sa dozviete neskôr...
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P r a covný li s t č . 1
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2. Lesná rada o zvieratkách na dedine (20 min.: 10 min. maľovanie + 10 min. diskusia)
Cieľom je, aby si deti uvedomili podmienky, v ktorých sú chované hospodárske zvieratá a vidia
rozdiel medzi spôsobom života hospodárskych zvierat a zvierat, ktoré žijú voľne v prírode.
Pomôcky: pracovný list (masky zvierat), farbičky, fotky ohrád, klietok, maštalí, kravínov, kurínov a i.
Postup:
»» S deťmi vyrobíme masky. Každé dieťa si môže vybrať, aké zvieratko by chcelo na rade zvieratiek
byť. Deti si môžu masky ozdobiť prírodninami (napr. listami, vetvičkami, kamienkami a pod.).
Na masky im zošívačkou pripneme gumičku, alebo šnúrku.
»» Deti si posadajú do kruhu a nasadia si masky.
»» Pokračujeme v rozprávaní príbehu. Teraz však učiteľka predstavuje Medvedicu a tak kladie otázky deťom zvieratkám:
Ako žijú zvieratká v meste a na dedine?
Ako vyzerajú ich domčeky?
Kde býva zajac, sliepka, kôň, krava?
Ktoré zvieratká sa majú lepšie lesné alebo domáce?
»» Keď deti odpovedajú vyberáme postupne obrázky týchto príbytkov a ukladáme ich do stredu.
3. Naša bio farma (15 min.)
Cieľom aktivity je, aby si deti uvedomili vplyv starostlivosti o zvieratá a krajinu na kvalitu produktov.
Pomôcky: fotka z konvenčnej farmy a biofarmy (pracovný list č. 2), lano/šatku (resp. materiál na vyčlenenie priestoru)
Postup:
»» Vyčleníme dva rovnaké priestory, do ktorých rozdelíme deti.
»» Deti rozdelíme do dvoch skupín v jednej budú 2/3 detí a v druhej zvyšná tretina detí.
»» S deťmi si trochu zacvičíme, avšak deťom povieme, že nemôžu prekročiť „ohradu“
»» Keď docvičíme opýtame sa detí ako sa im cvičilo, či mali dosť priestoru.
»» Pred deti položíme dve fotografie vytlačené na A4. Jednu z konvenčnej farmy a druhú z biofarmy. Rozprávame sa o tom, ako sa majú zvieratá na týchto fotkách, ako sa cítia, či majú dosť
priestoru
»» Deťom vysvetlíme, že k zvieratám by sme sa mali správať humánne a vážiť si ich.
Na záver urobme pre deti menšiu hostinu. Spoločne s deťmi ochutnáme domáce jablká, syry, či iné potraviny. Popri tom sa s deťmi porozprávame, ako by sme my sami mohli zlepšiť život zvierat na farme.
Každé z detí si na záver vyberie jeden „záväzok pre zvieratá“, ktorým bude prispievať k zlepšeniu ich
životnej úrovne (napr. poprosí rodičov aby nakupovali biojogurt, navštívi s rodinou biofarmu a pod.).
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P r a covný li s t č . 2

Zdroje obrázkov: http://davidkralik.blog.sme.sk/blog/1142/57803/sliepky.JPG a http://nd02.jxs.
cz/037/646/dd8b97a6ae_53887008_o2.jpg
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M AT E R S K Á Š K O LA – exteriérová a ktivita
K a m s a s kryla Z em ?
P opi s : Mladší žiaci dávajú zriedkavo do súvislosti veci okolo seba s ich pôvodom v prírode a Zemi.
Aktivita im pomáha spojiť si ich obľúbenú hračku či tričko s rastlinou bavlny alebo stromom. Rovnako
im ukážeme súvislosti medzi vecami a ničením Zeme a jej prírodného bohatstva. Pokúsime sa dosiahnuť, aby sa žiaci zamysleli nad odpadom, ktorý vzniká pri výrobe vecí a v druhom rade nad možným
využitím vecí predtým, ako ich hodia do koša.
C ieľ : Ukázať žiakom súvislosť medzi výrobkami dennej spotreby a ich prirodzeným výskytom
na Zemi v podobe nerastných surovín a energie.
V ek : 5 – 6 rokov
D o b a trva ni a : 30 min.
P očet úč a s tníkov: max. 20
P omôcky: papier, lepiaca páska, farbičky, fixky, noviny, sklenená fľaša, plastová fľaša, vybitá batéria, stará hračka, igelitová taška
Scenár :
Pre deti predškolského veku je veľmi dôležité si uvedomiť, že nie všetok odpad, ktorý produkujeme, je
naozaj nutné vyprodukovať. Zahrajme si s deťmi jednoduchú hru, aby pochopili, ako jednoducho sa
dá odpad minimalizovať.
Postup:
»» Zahrajme si s deťmi pexeso (nájdete ho ako pracovný list č. 3). Žiaci budú postupne hľadať
dvojice, ktoré spolu patria.
»» Po tom čo nájdu všetky spolu súvisiace dvojice, prejdeme so žiakmi všetky dvojice spoločne
a vysvetlíme si, ktorá kartička z dvojice má menší dopad na životné prostredie.
1. Nakresli si svoju Zem (30 min.)
»» Doma si pripravíme papier o veľkosti A3 alebo A2. Nakreslíme naň elipsu (Zem) a vystrihneme.
Pripravíme si aspoň 6 veľkých tmavých mrakov vystrihnutých z farebného papiera.
Postup:
»» Rozdajme deťom malé papiere (formát max. A5) a povedzme im, aby nakreslili na papier všetko,
čo sa im na svete páči a bez čoho by nemohli žiť. Uvedieme im príklady – hračky, oblečenie,
dom... Určite ale môžu nakresliť aj rodinného príslušníka, či kamaráta, psíka, alebo podobne.
»» Medzitým ako deti kreslia, pripravme do stredu miestnosti „Zem“. Keď deti dokreslia, posadajú
si do kruhu. Nalepia všetky obrázky na Zem. Okolo rozložme noviny, sklenenú fľašu, plastovú
fľašu, vybitú batériu, starú hračku a tričko.
»» Postupne vyberme niekoľko detí a nechajme ich vziať si jednu z vecí ležiacich okolo Zeme.
Každé dieťa, ktoré si niečo vezme, povie, z čoho je daná vec vyrobená a čo s ňou urobí, keď ju už
nebude potrebovať (keď mu doslúži). Keď žiak povie, že vec vyhodí, nechajme ho, nech ju hodí
do pripravenej igelitovej tašky, príp. kontajnera. V takom prípade ale prichádza čierny mrak, ktorý zakrýva Zem. Mrak symbolizuje všetky zdroje, ktoré boli použité na výrobu veci rovnako ako
na jej zničenie. Ak povie, že ju ešte využije – musí povedať ako (napríklad starú hračku niekomu
daruje, tričko, z ktorého vyrástol dá mladšiemu súrodencovi) – môže si ju do konca aktivity
nechať. Zdôraznime žiakom, aby si premysleli, či danú vec skutočne potrebujú a oceňme tých,
ktorí ju vedia nahradiť udržateľnou alternatívou (napr. plastovú fľašu fľašou na viacnásobné
použitie).
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»» Žiakom vysvetlíme, že všetko, čo potrebujeme k životu a premeníme na odpad, pochádza z našej Zeme, a tak keď niečo vyhodíme, je to akoby veľký mrak zakryl Zem.
»» Potom deťom porozprávame o probléme odpadov a rozprávame sa o možnosti minimalizácie
odpadov, bezobalových technológiách, opätovnom využití odpadov atď. Žiaci, ktorí predtým
vyhodili svoj odpad do koša, vymyslia, ako by sa dal odpad minimalizovať alebo znovupoužiť.
Zdôrazníme, že odpad sa snažíme v prvom rade minimalizovať a až ako posledné riešenie prichádza na radu recyklácia. Po zozbieraní žiackych nápadov dáme tmavý mrak preč.
2. Každý má svoju tašku (30 min.)
Cieľom aktivity je, aby si deti uvedomili možné riešenia minimalizácie odpadu a tým aj efektívneho zeleného nakupovania.
Pomôcky: látková taška, či staré textilné vrecko, farby na textil, fixky na textil, kartóny, štipce, prípadne rámy na natiahnutie tašky.
Postup:
»» S deťmi sa porozprávame o tom, že chrániť prírodu môžeme aj tak, že si do obchodu prinesieme
vlastnú tašku a nemusíme tak kupovať nové tašky.
»» Tašku alebo vrecko roztvoríme a do vnútra vložíme rovný kartón, ktorý zabráni preniknutiu
farieb a môžeme tvoriť.
Tip:
Na farbenie tašky môžeme použiť aj prírodné farby, pečiatky, ktoré si s deťmi vytvoríme zo
zemiakov, starých vínnych zátok a pod., či použiť rôzne techniky batikovania.
Inšpirované: Szabóová, S., Chovancová, M.: Environmentálna výchova – Odpad, Vody. OZ SOSNA.
Košice 1999.
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P r a covný li s t č . 3 P exe s o

{ 37 }

Z Á K LA D N Á Š K O LA – interiérová a ktivita
C lim ate Bre a kf a s t  – klim atické r a ň a jky
P opi s : Jedlo je pre nás súčasťou každého dňa. Ako konzumenti máme možnosť ovplyvniť, čo sa
dostáva na náš kuchynský stôl. Prostredníctvom tohto výučbového programu majú žiaci možnosť
porozmýšľať, aké potraviny konzumujú, odkiaľ tieto potraviny pochádzajú, a akým spôsobom boli
dopestované alebo vyrobené. Žiaci by si mali prostredníctvom raňajok uvedomiť, že to, čo konzumujú a nakupujú má buď pozitívny, alebo negatívny vplyv nielen na stav životného prostredia, ale aj
na osudy iných ľudí. Konzumovanie a nakupovanie má sociálny, ekonomický a tiež environmentálny
rozmer.
C ieľ : Výučbový program vysvetľuje študentom na príklade raňajok, prečo a ako jedlo súvisí s témou ochrany klímy.
V ek : 10 – 18 rokov
V yučova cí predmet: prvouka, vlastiveda, environmentálna výchova, biológia, geografia,
etická výchova
T em atický okru h : Zachovanie biodiverzity, Racionálne využitie prírodných zdrojov, Skleníkový efekt
D o b a trva ni a : 90 min.
mie s to re a lizácie : trieda
P omôcky: taniere, poháre, tabuľa, obrázky, papiere, fixky alebo písacie potreby, kartičky s obrázkami,
plagáty na dopĺňanie, jedlo: žemle (balené a nebalené pečivo), maslo (jeden druh regionálny a druhý
dovoz z inej krajiny), syr (malé tavené syry zabalené v mnohých obaloch − druh malých červených
okrúhlych syrov) a druhý druh – veľký kus syra bez obalu), marmeláda (jedna regionálna, alebo domáca a druhá dovezená z inej krajiny), nutella (jeden druh klasická nutella a druhá bio verzia), jogurt (jeden veľký, pre celú rodinu a druhý druh malý v plastovom obale), ovocie (sezónne, napr. jablká, druhý
druh exotika z dovozu − napr. kiwi, banány, hrozno, atď.), zelenina (jeden druh sezónny − napr. kaleráb,
mrkva, druhý typ z dovozu), mlieko, kakao (bežný druh a bio), džús v sklenených fľašiach (jeden druh
dovoz, druhý bio alebo regionálny)
Ovocie a zelenina sú nakrájané na malé kúsky. Pracovný list č. 4 je potrebné rozstrihať na kartičky.
Následne sa tieto kartičky umiestnia k potravinám. Obrázky: ekologické poľnohospodárstvo, konvenčné poľnohospodárstvo, lokálna doprava, medzinárodná doprava, separovaný odpad (zber), zmiešaný
odpad.
Scenár :
Trieda je uspôsobená tak, že sú lavice do polkruhu a osobitne (napr. pred tabuľou je stôl s jedlom a pitím), alebo sú lavice uložené tak, že okolo jednej lavice je 4 – 5 žiakov a vytvárajú skupinky.
Deti a mládež počas programu zisťujú, z akej produkcie pochádzajú ich zjedené raňajky. Posudzujú
potraviny podľa viacerých kritérií (podľa množstva odpadu, regiónu, ročného obdobia a ekologického
poľnohospodárstva, podľa spôsobu dopravy). Po raňajkách si každý účastník prostredníctvom vyhodnotenia určí, či boli jeho raňajky „priateľské ku klíme” alebo „nepriaznivé ku klíme”.
1. Brainstorming (nepísaný) (15 – 20 min.)
Pomôcky: Obrázky klimatických pásiem resp. (obr. ľadovcov, pralesa, púšte) − neuvádzame ich ako
súčasť príloh, je potrebné stiahnuť ich z internetu.
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Popis aktivity:
Vysvetlíme žiakom, čo je klíma, podnebie, počasie, aký je rozdiel medzi klímou a počasím, resp.
zmenou ročných období, vegetačnými pásmami. Aké klimatické pásma poznáme, v akom žijeme
my, striedanie 4 ročných období. Žiakom ukazujeme jednotlivé obrázky pásiem a pýtame sa ich,
čo je charakteristické pre jednotlivé pásma, resp. aký tam je život. Môžeme hovoriť aj o rýchlych
zmenách v počasí, v teplote, prírodných katastrofách, ktoré súvisia so zmenou klímy.
2. Raňajky (20 – 30 min.)
Pomôcky: Jedlo, taniere, poháre, papiere, písacie potreby, kartičky priradené ku každej potravine,
ktorá znázorňuje vplyv potraviny na zmenu klímy.
Popis aktivity:
Na stole máme pripravené raňajky – potraviny, pričom pri každej je obrázok so symbolom pôvodu,
resp. vlastnosti. Žiakom dáme vopred inštrukciu, aby si zapamätali, čo jedli, aký obrázok je pri potravine, ktorú skonzumovali a všetky zvyšky a obaly z raňajok nech si nechajú pred sebou na lavici.
Študenti začnú raňajkovať. Môžu jesť čokoľvek, s ohľadom na spolužiakov, aby ostalo pre každého
a môžu jesť aj počas rozprávania. Počas jedla je diskusia, učiteľ sa pýta rôzne otázky ohľadom stravovania žiakov doma a v škole. Napr.:
Raňajkujete, keď chodíte do školy? Stíhate to?
Čo jedávate na raňajky?
Čo je zvykom raňajkovať vo vašej rodine? Aký typ jedla?
Je rozdiel ako raňajkujete cez týždeň a cez víkend?
Čo si nosíte na desiatu a v čom ju nosíte?
Kupujete si desiatu v bufete, alebo vám ju pripravujú rodičia? atď.
Keď všetci doraňajkujú, každému žiakovi sa rozdá plagát s tabuľkou (príloha č. 4), v ktorej má
krížikom zaznačiť, čo jedol. Označuje na základe symbolu, ktorý bol na kartičke pri potravine. Ak je
to napr. lokálny výrobok má plus, ak je to dovoz, je to mínus. Deti si spočítajú, koľko majú plusov
a mínusov.
3. Diskusia (30 min.)
Pomôcky: obrázky
Popis aktivity:
Pripravíme si obrázky, ktoré boli aj na kartičkách pri jedle. Ukážeme jednotlivé obrázky a žiaci
spoločne uvažujú, čo obrázok znamená. Vysvetlíme jednotlivé symboly. Žiaci spoločne diskutujú
o protikladoch a rozdieloch.
Obrázok č. 1 a 2: kamión na diaľnici a nákladné auto na lokálnej ceste
Obrázok č. 3 a 4: konvenčná farma a ekologická farma
Obrázok č. 5 a 6: odpadkový kôš so zmiešaným odpadom a koše na separovaný odpad
Vysvetlenie jednotlivých symbolov: rozdiel medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom, medzi lokálnou a medzinárodnou dopravou, množstvo použitých obalových materiálov
na potravine – súvis s klimatickými zmenami.
Vysvetlime žiakom vplyvy 3 aspektov na potraviny
»» Spôsob dopravy: Odkiaľ potravina pochádza? Koľko km musela precestovať? Akou dopravou
sa k nám dostala? Leteckou? Učiteľ vysvetlí negatívny vplyv leteckej dopravy na životné prostredie, množstvo vyprodukovaného CO2. Regionálna verzus dovážaná potravina.
Učiteľ uvedie príklad, koľko musí cestovať nejaká potravina, ktorá bola súčasťou raňajok napr.
banány z Ekvádoru k nám (uvedú sa km), diskutuje sa, čo je lepšia voľba, atď.
»» Spôsob pestovania/výroby: Je to potravina z ekologického poľnohospodárstva alebo z konvenčného? Napr. mlieko, pečivo? Aký je rozdiel medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom? Používanie umelých hnojív? Aký to má dôsledok? Strata biodiverzity, nižšia absorpč-
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ná schopnosť pôdy. Aký dôsledok má v konvenčnom poľnohospodárstve obrábanie pôdy
ťažkými strojmi – mechanizmami?
»» Spôsob zabalenia potraviny: Je potravina zabalená? Prečo sme si nezvolili nezabalenú potravinu? Uprednostňujeme veľa obalov ako napr. maličké zabalené tavené syry? V koľkých obaloch? Ako ich vyseparujeme? Je lepšie si priniesť na nákup vlastnú tašku, vrecká alebo košík?
Pri každom aspekte sa snažíme spolu so žiakmi nájsť nejaké možné riešenia, ako by sme mohli
negatívne ovplyvňovať životné prostredie čo najmenej.
4. Záväzok, alebo čoho si ochotný sa vzdať? (15 min.)
Popis aktivity:
Žiakom/študentom na záver rozdáme papieriky, na ktoré majú napísať a následne umiestniť
na flipchart alebo na nástenku (ktorú majú denno-denne na očiach), čo by oni sami mohli urobiť,
alebo začnú robiť, aby čo najmenej negatívne ovplyvňovali životné prostredie. Akých návykov sú
ochotní sa vzdať? A aké nové návyky chcú do svojho života zaradiť?
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Z Á K LA D N Á Š K O LA – exteriérová a ktivita
O  vode
P opi s : Prostredníctvom experimentu, žiaci zistia akým spôsobom dochádza k znečisťovaniu vôd.
Žiaci spoznajú vplyv ľudskej činnosti na znečistenie vôd. Pomocou praktickej ukážky ekočistenia, bude
žiakom poskytnutá plnohodnotná alternatíva k používaniu bežných chemických prostriedkov. Túto
aktivitu je veľmi dobré realizovať v exteriéri, aby sme žiakom mohli následne ukázať kolobeh vody
v našom okolí.
C ieľ : Poukázať na znečistenie spôsobené používaním chemických čistiacich prostriedkov a zoznámenie sa s ekologickejšími spôsobmi čistenia domácností.
V ek : 8 – 9 rokov
V yučova cí predmet: chémia, dejepis, environmentálna výchova, biológia, geografia, etická
výchova
P očet úč a s tníkov: 20
D o b a trva ni a : 90 min.
P omôcky: dve sklenené nádoby, lyžička, voda, potravinárske farbivo, jadrové mydlo, kamenec, piliny
Scenár :
1. Pripravme si vedro s vodou, položme ho na stôl a povedzme žiakom, že voda vo vedre predstavuje
všetku vodu na Zemi.
2. Opýtajme sa žiakov, koľko je na Zemi vody a aká časť vody je asi vhodná na pitie? Odpovede budú
rôzne. V skutočnosti len 2,6 % z celkového množstva vody tvorí sladká voda. Z toho ide predovšetkým o vodu viazanú v ľadovcoch polárnych oblastí a hôr.
3. Iba 0,27 % sladkej vody je vhodnej pre výrobu pitnej vody!
4. Po odpovediach odlejeme z celého vedra asi lyžicu vody a povedzme im, že toto je asi celkové
množstvo sladkej vody a s týmto množstvom vody si musia vystačiť.
5. Následne sa opýtajme žiakov, na čo doma používajú vodu a odpovede zapíšme na tabuľu.
6. Predstavme si so žiakmi ukážkový deň každého človeka a jeho hospodárenie s vodou a pokúsme sa
tam zakomponovať aktivity, ktoré uviedli žiaci pred tým. Pri každej činnosti, kedy prídeme do styku
s vodou, znečistime aj vodu v nádobe (pilinami, jadrovým mydlom, kamencom, potravinárskym
farbivom. Deň môže vyzerať takto:
„Ráno vstaneme, umyjeme sa a vyčistíme si zuby (do vody pridáme jadrové mydlo), potom umyjeme riad
(pridáme piliny). Na desiatu si urobíme šalát, ale najskôr musíme zeleninu umyť (pridáme kremenec alebo
pôdu), napijeme sa vody atď.“
Potom sa spýtame, či by žiaci chceli takú vodu piť? Pokiaľ bude odpoveď ÁNO, tak pokojne nechajme
žiakov, aby sa vody napili. Spýtajme sa ich však, ako im voda chutí a či by takúto vodu chceli piť každý
deň. Po negatívnej odpovedi sa ich potom opýtame, čo sa dá robiť so znečistenou vodou? Kam ide
špinavá voda a čo sa s ňou deje? Ako je možné vodu vyčistiť?
Tip:
Výučbový program odporúčame realizovať v exteriéri. Žiakom môžeme rozdať do skupín
viac nádob s vodou a ponechať jej znečisťovanie na ich vlastnej kreativite. Môžu teda použiť
rôzne materiály, ktoré budú mať po ruke (trávu a byliny, kamene, piesok, zem, atď.). Vodu
môžu následne prefiltrovať cez viac vrstiev zeme, štrku a piesku, či viac vrstiev filtračného
papiera.
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1. Aby voda vodou bola (15 – 25 min.)
Cieľom aktivity je, aby si žiaci uvedomili zložitosť procesov, akými sa voda čistí a tiež to, že chemické látky z čistiacich prostriedkov a drogérie ostávajú natrvalo v prírode – síce nie sú rozpustné vo
vode, ale zachytávajú sa v pôde či rastlinách.
Pomôcky: znečistená voda z predchádzajúcej aktivity, filtračný papier, aktívne uhlie, kuchynské
sitká, nádoba na vodu
Postup:
»» Vodu prefiltrujeme cez filtračný papier a sitko.
»» Do prefiltrovanej vody vhodíme tabletku aktívneho uhlia.
»» Vodu znova prefiltrujeme.
Tip:
Pokiaľ do vody nevhodíme aktívne uhlie, môžeme ju tiež prefiltrovať cez vrstvy štrku,
zeme, piesku a bavlnenej látky, ktoré by mali zachytiť aspoň časť nečistôt.
2. Značky? ZNAČKY! (15 min.)
Cieľom aktivity je naučiť žiakov rozpoznať značky označujúce nebezpečenstvo, ktoré sa bežne
vyskytujú na drogérii.
Pomôcky: Pracovný list č. 5
Postup:
»» Žiakom rozdáme pracovné listy.
»» Opýtame sa ich, či vedia, čo tieto značky znamenajú. Každý žiak vyplní samostatne pracovný list.
»» Opýtame sa žiakov, na čom videli tieto značky a aký vplyv by podľa nich mohli mať na životné
prostredie.
Kľúč k pracovnému listu:
E – výbušný
O – oxidujúci
F – horľavý
T – jedovatý
C – leptajúci
Xn – škodlivý
Xi – dráždivý
N – nebezpečný pre životné prostredie
3. Ako čistili (pra)babičky (15 min.)
Cieľom aktivity: je poukázať na fakt, že na čistenie nemusíme používať iba chemikálie, ale aj bežné
veci z domácnosti.
Pomôcky: rôzne podľa potreby
Postup: Tipy a triky babičiek pozná takmer každý, skúste si jeden z nich vybrať a predviesť ho žiakom. Pokúste sa vybrať niektorý z domácich receptov na upratanie čohokoľvek napr. vyčistiť vodný
kameň roztokom octu, odstrániť fľak od vína soľou, odstrániť zápach citrónom a studenou vodou
a pod.
Tip:
Rady ako na to, nájdeme
napr. na www.dobrarada.sk/clanok/netradicni-pomocnici-v-domacnosti.html.
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P r a covný li s t č . 5
Napíšte, čo podľa vás znamenajú tieto značky:
E

O

F

T

C

Xn

Xi

N
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S T R E D N Á Š K O LA – interiérová a ktivita
D žín s y a „ o b c h ody potu “
P opi s a ktivity: Pri obstarávaní výrobkov a služieb by sa školy mali snažiť zohľadňovať aj sociálne aspekty a zisťovať, či výrobky a služby nepochádzajú z firiem, ktoré nedodržiavajú ľudské práva,
neposkytujú kvalitné pracovné podmienky, či nepoužívajú detskú prácu. Ako sa cítia deti, ktoré musia
pracovať pod tlakom v náročných podmienkach?
C ieľ a ktivity: Študenti sa prostredníctvom simulačnej hry oboznámia s pracovnými podmienkami, v ktorých vzniká textil, ktorý nosia.
V ek : 12 –19 rokov
V yučova cí predmet: etická výchova, environmentálna výchova, občianska výchova, dejepis
D o b a trva ni a : 45 – 60 min.
mie s to : trieda
P omôcky: pracovné listy č. 6 a 7 podľa počtu študentov, pero pre každého študenta
Scenár :
1. Pred realizáciou aktivity si upravme pracovné listy č. 6 a 7 podľa počtu študentov. Ak máme v triede
napr. 30 študentov, skopírujme pracovný list č. 6 dvakrát a pracovný list č. 7 tridsaťkrát. Môžeme
následne rozdeliť študentov na dve 15 členné skupiny. Ak máme v triede 24 študentov, môžeme
pracovný list č. 6 skopírovať dvakrát s tým, že využijeme len prvých 12 políčok (opäť dve skupiny
študentov).
2. Nastrihajme si pracovný list č. 6 tak, aby každý študent dostal jednu očíslovanú vetu. Z pracovného
listu č. 7 urobme jednu kópiu pre každého študenta.
3. Pripravme triedu tak, aby sme vytvorili atmosféru „obchodov potu“. Zavrime a zatemnime všetky
okná, stoličky dajme nabok. Povedzme študentom, že nastupujú na nočnú smenu v továrni na šitie
džínsov. Vyzvime ich, nech si kľaknú na kolená do kruhu tesne vedľa seba tak, aby mali priestor
na písanie.
4. Rozdajme každému študentovi jeden odstrihnutý prúžok s vetou z pracovného listu č. 6 [každý
študent bude mať inú vetu a jeden papier (pracovný list č. 6)] s prázdnymi políčkami. Každý študent
si pripraví pero.
5. Vysvetlime študentom, že ich úlohou bude „ušiť“ kvalitné džínsy pre značku zo západnej Európy.
Od kvality džínsov závisí budúcnosť vedúceho dielne (v tomto prípade učiteľa), ako aj celej továrne.
A nekvalitne a pomaly ušité džínsy môžu znamenať stratu práce pre zamestnancov (teda študentov).
6. Každému študentovi sediacemu v lavici v kruhu dajme jeden riadok z rozstrihaného pracovného
listu č. 6 – na ňom je jeho úloha v dielni. Každému študentovi dajme aj jeden pracovný list č. 7.
Do neho bude vpisovať vetu, ktorú dostal odstrihnutú z pracovného listu č. 6 a budeme ju vpisovať
do tohto riadku, aké číslo má pri vete. Napr. študent má vetu z riadku 5: „Prišívam gombík na zapínanie.“ Túto vetu bude po celý čas vpisovať do prázdnych pracovných listov č. 7 do riadku 5.
7. Úlohou učiteľa (vedúceho dielne) je komentovať to, čo študenti robia, pokrikovať na nich, poháňať
ich a kritizovať.
8. Povedzme študentom, že sú krajčírmi a krajčírkami vo výrobni džínsov v Bangladéši. Každý z nich
plní pri šití džínsov jednu čiastkovú úlohu. Povedzme študentom, že ste vedúci dielne, a že ich
povinnosťou je, celý čas počúvať a poslúchať vás, inak prídu o prácu.
9. Pracovné listy č. 7 predstavujú džínsy, ktoré v dielni šijete. Na signál od učiteľa (napr. tlesknutie či
písknutie) začnú študenti vpisovať svoje vety do svojho riadku do prázdnych pracovných listov č. 7
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pred sebou. Na každé ďalšie znamenie musia posunúť pracovný list č. 7, do ktorého práve vpísali
svoju vetu, susedovi po ľavici. Od suseda po pravici dostanú ďalší pracovný list č. 7, kde sa snažia
opäť, čo najrýchlejšie vpísať svoju vetu. Pracovné listy č. 7 sú džínsy, ktoré študenti – robotníci šijú.
Nezabudnime študentom povedať, že musia svoju vetu vpisovať krasopisne a bez chýb, inak budú
ich džínsy vyradené a oni na konci nedostanú žiadnu mzdu.
10. Popri tlieskaní rozprávajme napríklad o tom, že o chvíľu budú Vianoce, takže musia robiť aj cez
noc. Ľudia v bohatých krajinách chcú mať v predvianočných obchodoch veľa krásnych moderných
a kvalitne ušitých džínsov, tak nech sa snažia. Postupne zrýchľujme tempo tlieskania, nedbajme
na protesty študentov, že nestíhajú písať. Papier musia posunúť ďalej, aj keď vetu nestihli dopísať.
Snažme sa byť veľmi prísni.
11. Na konci aktivity, keď sú všetky pracovné listy č. 7 celkom popísané, ich zozbierajme a pozorne
skontrolujme. Skontrolujme, či sú bez chýb a čitateľne napísané. Ak nie, vyzvime študenta, ktorý
má chyby, nedopísané vety, atď. podľa čísla jeho riadku: „Kto je číslo 6? Tvojím džínsom chýbajú
značky… Myslíš si, že ľudia v bohatých krajinách kúpia takéto značkové džínsy? To určite! Dnes
robíš zadarmo a buď rád, že ťa nevyhodím!“ V podobnom duchu pokračujme ešte u 2 − 3 študentov. Ak poznáme dostatočne svojich študentov, môžeme pre neúspešných pracovníkov pripraviť aj
malý „trest“. Postupujme prísne, ale citlivo, aby sme sa nedotkli citov žiadneho študenta.
Diskutujme so študentmi:
Aké máte počas aktivity pocity?
Počuli ste niekedy o „obchodoch potu“?
Aké ste mali počas hry pocity voči ľuďom na „západe“, ktorí si kupujú džínsy?
Zdalo sa Vám zaobchádzanie zo strany vedúceho dielne spravodlivé?
Mohli ste urobiť niečo, aby ste svoju situáciu zmenili?
Ako by ste riešili problém detskej práce?
Čo môžete urobiť tu a teraz – ako študenti slovenskej školy – aby sa takéto situácie opakovali čo
najmenej?
Poznámka: Aktivitu odporúčame len pre skupinu študentov, kde sa nevyskytujú problémy typu dysgrafia alebo problémy šikanovania, či urážania inými študentmi za „pomalosť“. Ak však budete postupovať dostatočne citlivo, problém by sa nemal vyskytnúť.
Tip:
Po aktivite si spolu so študentmi môžeme pozrieť film „Džíny z Číny“. Potrebné informácie
o tejto téme nájdeme na www.clovekvohrozeni.sk a www.bohatstvonarodov.sk.
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P r a covný li s t č . 6
1.

Strihám kusy látky na džínsy.

2.

Prišívam dolný lem džínsov.

3.

Prišívam bočné švíky džínsov.

4.

Prišívam zips na zapínanie.

5.

Rýchlo prišívam značky.

6.

Prišívam gombíky k vreckám.

7.

Prišívam gombík na zapínanie.

8.

Prišívam predné vrecká k džínsom.

9.

Obšívam lemy predných vreciek.

10.

Prišívam zadné vrecká k džínsom.

11.

Obšívam lemy zadných vreciek.

12.

Nabíjam kovové cvočky na vrecká.

13.

Prišívam etiketu výrobcu džínsov.

14.

Odstrihávam vytŕčajúce nitky.

15.

Žehlím hotové džínsy.
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P r a covný li s t č . 7

Zdroj: Aktívne globálne školy 2 – Človek v ohrození
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S T R E D N Á Š K O LA – interiérová a ktivita
Sp a dnutá f a jk a
P opi s : Prostredníctvom tejto aktivity si študenti osvoja a precvičia debatovanie ako argumentačné
cvičenie, ktoré rozvíja vyjadrovacie schopnosti.
C ieľ : Naučiť študentov, ako formulovať a obhajovať vlastný názor. Upozorniť na nebezpečie vzniku
stereotypov, ktoré môžu vyústiť do predsudkov.
V ek : 15+
V yučova cí predmet: etická výchova, environmentálna výchova, občianska výchova, dejepis, slovenský jazyk
D o b a trva ni a : 45 min.
P očet úč a s tníkov: 25
mie s to : trieda
P omôcky: žiadne
Scenár :
Spadnutá fajka patrí do veľkej skupiny argumentačných cvičení, ktorým sa tiež niekedy hovorí debatovanie. Názov „spadnutá fajka“ sme v tomto prípade odvodili zo šachových hodín, kde v súťažnej verzii
šachu hráči hrajú tak, že majú rovnaký limitovaný čas, a keď ho niekto prekročí, spadne mu hodinová
ručička, čo mu vymeriavala čas – „spadne fajka“.
Spadnutá fajka sa môže používať špecificky pri tréningu komunikácie. Vtedy takmer vôbec nejde
o diskutovaný obsah. Hlavné je porozumieť a precvičiť si komunikačné ťahy. Spadnutá fajka sa však
môže používať aj ako nástroj pri zameraní sa na obsah diskusie. V tom prípade je cieľom, aby študenti
prostredníctvom obhajovania pozične postavených tvrdení objavovali obsahové argumenty, ujasňovali si podklady na vlastný názor i názor partnera, viac sa dozvedeli o diskutovanej problematike.
Cvičenie umožňuje získať okamžitú spätnú väzbu k prezentovanému názoru a obyčajne veľmi dynamizuje diskusiu. V prvej časti, prostredníctvom vyššie opísanej techniky, necháme skupinu vyjadriť sa
k 3 – 4 polarizovaným výrokom.
Napríklad:
Každá Zelená škola by mala nakupovať iba výrobky s označením Environmentálne vhodný výrobok.
súhlasím
nesúhlasím
Keby si každý človek kupoval aspoň raz týždenne Fair Trade výrobky, znížila by sa miera chudoby v rozvojových krajinách
súhlasím
nesúhlasím
Štát by mal dočasne zvýhodniť ekologických poľnohospodárov, pretože sú v slabšom postavení ako konvenční poľnohospodári.
súhlasím
nesúhlasím
V druhej časti cvičenia usporiadame stoličky tak, že postavíme do stredu miestnosti proti sebe dve
a dve stoličky. Študentom pripomenieme prvý hodnotený výrok a upozorníme ich, že je ľahšie zastávať
nejaký názor, než ho obhájiť a získať preňho ostatných a „práve to budeme precvičovať“.
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Požiadame, aby dvojice študentov, ktoré v prvom výroku zastávali najväčšmi vyhranené názory z jednej i druhej strany škály, prišli na 10 minút do stredu miestnosti. Vybrané dvojice sa v strede miestnosti
posadia na stoličky. Vysvetlíme, že každá strana (dvojica študentov) bude mať vždy minútu na to, aby
nahlas podporila svoj názor argumentmi. Kým jedna strana bude hovoriť, druhá ju celú minútu nesmie
prerušovať a bude ju iba počúvať, prípadne v duchu si pripravovať svoje protiargumenty.
Strany sa v argumentovaní budú striedať a každá bude mať opakovane minútový priestor na neprerušované argumentovanie. Poprosíme ostatných študentov, aby mlčali, „zabudli“ na svoj pôvodný názor
a čo najnestrannejšie počúvali argumentujúce strany a zatiaľ ostali sedieť na svojich miestach.
Po prvej minúte argumentácií z jednej i z druhej strany poprosíme študentov, ktorí doteraz mlčky sedeli, aby sa každý z nich postavil za stoličky na tej strane diskusného stretnutia, ktorej argumenty a vystupovanie sa mu viac pozdávalo. Každý z prihliadajúcich študentov sa musí postaviť na jednu alebo
druhú stranu, je to nútená voľba, ktorá je spätnou väzbou pre diskutujúcich. Nemožno ostať v strede.
V prípade, že sa niekomu nepozdávalo nič z argumentácie na jednej ani na druhej strane, mal by sa
postaviť za tú stranu, ktorá ho ako poslucháča odpudila menej. Dáme jednej z diskusných dvojíc pokyn
na druhú minútu argumentovania a opäť sa opakuje situácia. Zatiaľ čo jedna strana minútu argumentuje, druhá počúva a po minúte prichádza na rad priestor na argumentovanie druhej dvojice. Dvojice
sa 3- alebo 4-krát vystriedajú vo svojich vstupoch (vždy po minúte) a strážime čas a dohliadame na to,
aby sa študenti neprerušovali.
Ostatní študenti spočiatku mlčky postávajú za jednou či druhou dvojicou, pozorne počúvajú a vždy,
keď sa im pozdáva nejaký vyslovený argument, presunú sa za stranu, ktorá ho prezentovala. Prípadne
sa môžu presúvať opačným smerom – odísť na druhú stranu od dvojice, ktorá prezentovala nejaký názor, ktorý sa im výrazne nepozdával. Študenti, ktorí nediskutujú, by sa mali pokúsiť odosobniť od svojho pôvodného názoru a presúvať sa čo najviac, aby diskutujúcim poskytli spätnú väzbu.
Po druhom alebo treťom jednominútovom kole argumentovania oboch strán môžeme diskusiu
na 3 až 4 minúty zastaviť a nechať študentov, ktorí stoja za sediacimi diskutérmi, aby im poradili (pošepkali) dobré argumenty a protiargumenty, ktoré by mohli použiť. Po tejto prestávke opäť diskusné
zápolenie pokračuje obvyklým spôsobom – sediaci študenti hovoria, ostatní mlčky stoja za nimi a presúvajú sa ako signál, že niektorý argument „zaberá“ alebo „odpudzuje“.
Po 3 – 4 diskusných kolách túto časť ukončíme. Všetci študenti sa posadia na svoje miesta a riadime
diskusiu, ktorá smeruje k zhodnoteniu „diskusného zápolenia“, definovaniu niektorých princípov k sledovanej problematike, hodnoteniu argumentov a spôsobu vedenia diskusie.
Je výhodnejšie vybrať na diskusiu otázky, kde študenti vyjadrujú názorovo polarizované postoje. Pri
malých názorových rozdieloch alebo nejasne formulovaných alternatívach býva diskusia chaotická až
mdlá. Pri veľmi malých skupinách je možné usporiadať aj diskusiu iba s jedným protagonistom na každej strane. Je to však náročné, dvojice sú výhodnejšie.
Mali by sme veľmi vysoko vyzdvihnúť protagonistov diskusie – dvojice, ktoré sa ocitli v strede. Študenti
by si nemali odniesť pocit zlyhania z tejto záťažovej situácie. Skôr by si mali opätovne uvedomiť, aké
dôležité je rozlišovať hodnotenie ľudí a hodnotenie názorov, ktoré zastávajú. Môžeme mať iné názory a napriek tomu si vážiť partnera v diskusii. A rozhodne by sme sa mali starať o to, aby partner mal
priestor vyjadriť svoj názor.
Upravené podľa: D. ONDRUŠEK, D. POTOČKOVÁ, J. HIPŠ, 2007: Výchova k tolerancii hrou, Bratislava, PDCS.
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Praktické webstránky a publikácie
W e b s tránky
www.zelenaskola.sk/pre-skoly/metodicke-materialy/zelene-obstaravanie – rôznorodé materiály
a praktické návody k téme Zelené obstarávanie a úradovanie
www.zeleneuradovani.cz – užitočné informácie o tom ako „zeleno úradovať“ v každej škole
www.biodoskol.sk – stránka venovaná zavedeniu bio a lokálnych potravín do škôl. Obsahuje návody,
recepty ale aj 10 jednoduchých rád ako zaviesť tento druh potravín do našich jedální
www.biospotrebitel.sk – prakticky orientovaná stránka zameraná na ekologické poľnohospodárstvo
a biopotraviny
www. ozartur.sk – stránka venovaná trvalo udržateľnej architektúre
www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=CEM/GPP/Zelene_uradovanie_-_prirucka.doc –
príručka pre verejné organizácie o možnostiach realizácie environmentálne vhodného vykonávania
svojich činností a zeleného verejného obstarávania
www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1720 – stránka Slovenskej agentúry životného prostredia,
na ktorej nájdete veľa zaujímavých materiálov k tejto téme

P u b likácie
Príručka zeleného úradovania a nakupovania
Publikácia plná inšpirácií k tomu ako na škole zaviesť
tému zelené úradovanie, či ako správne zeleno nakupovať.
PDF verzia je dostupná na www.zelenaskola.sk/files/
Prirucka_20zelene_uradovanie.pdf.

Standardy zeleného úřadovaní
Veľmi jednoduchá a príjemná príručka s množstvom rád
Vám určite pomôže pri spracovaní tejto témy.
PDF verzia je dostupná na www.veronica.cz/dokumenty/standardy_zeleneho_uradovani.pdf.
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Zelené úřadovaní
Zaujímavá príručka pre úrady, verejné budovy a školy ako
zavádzať jednoduché opatrenia na ochranu životného
prostredia vo verejných správach.
PDF verzia je dostupná na www.ekoporadna.cz/files/
publikace/zelene_uradovani-brozura.pdf.

Zelená architektúra
Pokiaľ chceme vedieť odpoveď na otázku – čo je to
zelená architektúra, tak by sme si mali pozrieť túto knihu.
Nájdeme v nej základy aj pre našu školu.
Autor: Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Ing. arch. Henrich
Pifko, PhD. Dostupná je napr. v Ekoobchode Živica (www.
ekooobchod.sk).
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