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Ekológia 
   Je zbytočné poúčať Vás o tom, čo je to ekológia, že je to veda... Bla, bla, bla! Ale to by bolo 

na nič. Dôležité je mať to upratané v hlave. Vedieť, že triediť odpad je správne. Vedieť, že 

brať si v hypermarkete desať igelitiek na desať pomarančov je hlúposť. Vedieť, že dom sa dá 

postaviť aj s rešpektom k prírode. To je ekológia v praxi.  

      V tomto čísle školského časopisu sa môžete o svete okolo Vás niečo naučiť, hoci učiť 

neznamená čítať ho s poznámkovým blokom v ruke. Len ho čítať a sem-tam sa nad nejakým 

faktom, myšlienkou, slovom zastaviť. Niečo Vás môže prekvapiť, šokovať, pobaviť. 

V niečom sa nájdete. Stačí mať otvorenú myseľ. Aj Vy žijete na tejto planéte a nezabudnite, 

že je guľatá a kamkoľvek pôjdete, nedá sa z nej odísť. Aspoň zatiaľ. Ale načo odchádzať, keď 

stačí správať sa ekologicky a bude tu tak pekne, ako si to želáme. Nie len pre seba, ale aj pre 

svojich blízkych, priateľov a potomkov. 

Lebo keď zahynie posledná včela, zhnije posledný strom a vyschne posledná rieka, aj 

ten najväčší ignorant zistí, že peniaze sa nedajú jesť! 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Najväčšie ekologické problémy, ktoré nás môžu zničiť 

Je päť najzákladnejších ekologických problémov. 

 

1. Klimatické zmeny 

 

Sú náhle, čoraz častejšie výkyvy počasia. Klimatické zmeny sú momentálne najväčšou 

ekologickou hrozbou. Hlavnou príčinou ich vzniku, je  naša vysoká spotreba palív, 

odlesňovanie a veľa odpadu. Rok 2014 sa stal najteplejším od začiatku meraní teplôt a takéto 
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roky sa budú čo raz viac opakovať ak spoločnosť nezačne prírodu chrániť a nebude 

podporovať rozvoj obnoviteľných zdrojov a pracovať na záchrane lesov. 

 

2. Energetická bezpečnosť 

90% energií ktoré používame, dovážame 

zo zahraničia napr. ropovod, ktorým 

dovážame ropu,  plynovod, ktorým  

dovážame plyn. Tieto zdroje energií nie 

sú bezpečné a ničia životné prostredie. 

Preto by sme mali vyvíjať technológie na 

výrobu alternatívnych energií ako sú 

elektrina, bioplyn alebo veterná a slnečná energia.  

3. Ťažba ropy na Arktíde 

Ľad na Arktíde sa za posledné desaťročia topí, čo ohrozuje život na celej Zemi. Ale veľké 

ropné spoločnosti sa tešia že sa dostanú, k novým zdrojom ropy. Omnoho užitočnejšie by 

bolo, keby radšej investovali do rozvoja obnoviteľných zdrojov a alternatívnych zdrojov 

energie. 

4. Úbytok včiel 

Od pradávna sa hovorilo, že keď vymrú 

včely, vymrie aj ľudstvo. Včely 

zabezpečujú opeľovanie rastlín a tým sa 

starajú o zachovanie potravinového 

reťazca. Včely ohrozuje hnojenie 

chemickými hnojivami, postrekovanie 

proti škodcom a pestovanie umelo 

šľachtených plodín. Pomôcť im môžeme 

výstavbou jednoduchého hmyzieho 

hotela a výsadbou medonosných rastlín. 

5. Závislosť od pesticídov  

V poľnohospodárstve stále viac používame chemické látky na ničenie škodcov. Ale tým 

ohrozujeme užitočné živočíchy a hmyz aj nás ľudí. Spoločnosť by sa mala zamerať na ničenie 

škodcov nechemickými prostriedkami napr. naučiť sa využívať ich prirodzených nepriateľov.  
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1. Včela medonosná je dôležitým opeľovačom, ak vyhynú včely, tak nebude dosť opelených 

stromov, vyhynú teda aj rastliny a potom živočíchy 

2. Veterné mlyny sú jednou z možností ako získavať energiu ekologickejším spôsobom než 

spaľovaním palív 

3. Postreky proti hmyzu sa dostávajú aj do nášho tela a škodia nám, čoraz viac škodcov je navyše 

odolných voči týmto prostriedkom 

4. Lienka sedembodková je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich prirodzených nepriateľov 

hmyzích škodcov 

 

Kajo Praženica, 7.C 

 

 

 

 
 

 

Globálne otepľovanie 
 

 

 

 

 

 Globálne otepľovanie je dnes aktuálnou témou. 

Klíma sa postupne otepľuje, dôsledkom čoho sa 

topia ľadovce a zvyšuje sa hladina oceánov a morí.  
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Je to ako bludný kruh, ktorý nás vedie postupne do záhuby. Ľudia v mnohých prímorských 

oblastiach žijú v obavách o svoj život, nikdy nevedia, kedy na nich môže zaútočiť voda. 

Topenie ľadovcov ohrozuje nielen ľudí, ale aj živočíchy a rastliny. Aj v oblastiach, kde 

moria nie sú, ľudí sužujú povodne a nárast spodných vôd. Svetom sa preháňajú čoraz častejšie 

ničivé búrky, ktoré sú výsledkom nerovnováhy klímy. Tieto problémy vznikajú kvôli 

stúpajúcej teplote a množstvu vody z roztopených ľadovcov. Ohrozené sú hlavne ľadové 

medvede a tučniaky.  
Z roka na rok aj Slovensko ohrozujú povodne, ktoré ničia úrodu a berú príbytky 

obyvateľstvu. Aj toto je vplyv oxidu uhličitého, ktorý je produkovaný hlavne v továrňach. 

Prudké výkyvy počasia sú jedným z dôsledkov vypúšťania škodlivín do ovzdušia. Nemusíme 

žiť v polárnych oblastiach, vplyv globálneho otepľovania nás postihne vo forme ničivých 

výkyvov počasia všade na Zemi.  

Prognózy počasia 

Predpovede počasia na 21. storočie vyzerajú naozaj 

desivo. Dážď a silné búrky s povodňami sa budú 

striedať so silným suchom a teplom. Teplota Zeme je 

jednoznačne vyššia ako počas ktoréhokoľvek storočia 

za uplynulých tisíc rokov.  

Navyše 20. storočie sa stalo silne netypickým. Zem 

sa za posledných 100 rokov oteplila o 0,4 až 0,8 °C, 

pričom pevnina sa oteplila viac ako oceány. Posledné 

dve desaťročia sa stali najteplejšími v uplynulom 

storočí. Už nemusíme cestovať za slnkom do prímorských južných krajín, teploty domáceho 

počasia vystupujú k 40 °C. Jediné čo nám chýba je more. V tropických oblastiach sa 

paradoxne klíma ochladzuje. Je to spôsobené hrubou pokrývkou mrakov z rýchlo sa 

odparujúcej vody. Najväčšie otepľovanie nastáva na póloch planéty, ktoré sú – zatiaľ – 

pokryté ľadom. 

Postupom zmien bude pevnina vysychať. Odlesňovanie spôsobí, že rieky vyschnú. Púšte 

bude sužovať slnko, bez ozónovej vrstvy bude navyše škodlivé. Ľadovce sa roztopia a voda 

z nich sa vyleje do oceánov, čím stúpne ich hladina. Zaplaví prímorské oblasti. V Európe je 

to napríklad Holandsko, ktorého pobrežie leží pod úrovňou hladiny mora. Avšak vody na súši 

bude stále ubúdať, lenže hladina mora, ktorá sa zvýši bude poskytovať iba vodu slanú. 

Nevhodnú na pitie.  

Vplyv globálneho otepľovania na ekonomiku 

V dôsledku klimatických zmien sa budú zvyšovať škody najmä v poľnohospodárstve, 

rybárstve, drevárskom priemysle, ale aj v turistickom ruchu. Niektoré nízko položené 

lyžiarske oblasti by mohli v dôsledku oteplenia prísť o snehovú pokrývku úplne už 

v nasledujúcich 15 rokoch. V mnohých alpských strediskách už dnes teploty stúpli o 1 °C za 

posledných desať rokov. Hranica snehu sa tak posunula asi o 150 metrov vyššie. Väčšina 

ľadovcov by mohla v dôsledku oteplenia úplne zmiznúť. Ohrozenými odvetvím môže byť aj 

poisťovníctvo, pretože narastú škody spôsobene počasím napríklad povodňami. Získavanie 

pitnej vody zo slanej morskej, by si tiež vyžiadalo vysoké finančné náklady. 
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Vplyv globálneho otepľovania na flóru a faunu – rastliny a živočístvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dôsledku globálneho otepľovania bolo pozorované: 
 Ničenie koralových útesov. Príčinou zvýšeného úbytku koralov v Karibskom mori sú 

nadnormálne teploty morskej vody. V útesoch Francúzskej Polynézie hlásia až 85%-ný 

úbytok. Koraly sa doslova varia!  

 Koralové útesy v Thajsku stratili svoju farbu až do hĺbky 8 metrov, pričom voda v tejto oblasti 

má o 2 °C vyššiu teplotu ako v minulosti. 

 Vedci, ktorí sledujú podmorský život viac ako 60 rokov tvrdia, že morské slimáky a iné 

živočíchy, žijúce v teplých vodách, sa rozširujú smerom na sever pozdĺž pobrežia Tichého 

oceánu. Sťahujú sa do chladnejších vôd, keď už aj morské slimáky to pochopili...! Je to dôvod 

na zamyslenie. 

 V severnom Fínsku je pozorované rozširovanie sa borovicového porastu na sever do tundry 

rýchlosťou 40 metrov za rok. Teda sťahujú sa aj stromy!  

 V oblastiach Južnej Ameriky bol tiež zaznamenaný výskyt komára (Aedes aegypti) 

spôsobujúceho žltú zimnicu a to až vo výške 2000 metrov nad morom, čo je o 1000 metrov 

vyššie ako sa bežne vyskytuje. Ďalšia príležitosť na epidémiu tam, kde ju doteraz nemali! 

 V júni 1993 boli mierne zimy a suchá príčinou prvej záplavy kobyliek v Maďarsku za 

posledných 60 rokov. Aspoň kobylky majú z globálneho otepľovania prospech!  
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Tieto správy vyvolávajú v ľuďoch veľké obavy o budúcnosť našej planéty. No nedávno sme 

čítali, že nad globálnym otepľovaním možno zvíťaziť, ale úspech závisí od politickej vôle. 

Tvrdí to Organizácia Spojených národov (OSN).  

Prvým krokom by podľa expertov mal byť prechod na slnečnú a veternú energiu. 

Nevyhnutnosťou bude aj prechod na čistejšie palivá. Napríklad na metán produkovaný 

zvieratami formou výkalov! Aj takto sa to dá.  

V najbližších dvadsiatich rokoch sa budú naďalej využívať najmä fosílne palivá. Sú relatívne 

lacné a je ich stále dostatok. Budúcnosť však vraj hovorí v prospech zemného plynu, najmä v 

záujme zníženia emisií. 

 

Sonya Lynch a Monika Šnírerová, 7.B 

 

 

ODLESŇOVANIE 
    Odlesňovanie je systematické vyrubovanie stromov. 

    Najviac sa prejavuje v amazonskom pralese. 

Amazonský prales je rozsiahly - 5 500 000 km
2
 - 

tropický dažďový les v Južnej Amerike. Ročné 

odlesňovanie v amazonskom dažďovom pralese 

predstavuje 5 850 km². Napriek tomu je to oblasť, 

v ktorej sa les stále, hoci za pomoci človeka, rozširuje 

a neubúda. 

    Ktorý štát  najviac odlesňuje? Je to Indonézia. 

V rokoch 2000-2005 vyrúbali až 2 miliónov hektárov 

lesa. Zväčša toto územie pokryli palmy, z ktorých sa 

získava žiadaný palmový olej. 

 

     Papierne a spoločnosti, ktoré vyrábajú produkty z dreva sú zodpovedné za najväčšie 

odlesňovanie. Hoci sa to nezdá, tak aj obyčajný toaletný papier alebo nábytok sú produktami, 

ktorými by sme nemali plytvať. Najlepšie by bolo recyklovať tie druhy papiera, čo sa dajú 

a nábytok využiť napríklad na výrobu tzv. vintage nábytkov. 

    Dôsledky odlesňovania sú globálne otepľovanie, znížená produkcia kyslíka, úhyn 

živočíšnych druhov a rastlín, zanášanie riek odplavenou pôdou a strata možnosti nájsť nové 
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liečivá na závažné choroby. Aj rakovina by pravdepodobne mohla byť liečená rastlinnými 

produktmi z pralesa. 

 

     Ako môžeme zabrániť odlesňovaniu? Je treba zmeniť vzťah hospodárov a spotrebiteľov – 

ľudí, ktorí kupujú a tiež používajú výrobky. Lesné hospodárenie musí napodobiť prírodné 

procesy v lesoch. Je potrebné vytvoriť lesné rezervácie a tým zabrániť nezvratným  procesom 

v lesoch ako je napr. vznik púští nadmernou ťažbou dreva. Ak je les vyrúbaný, nahrádza ho 

polopúsť a zvieracie aj živočíšne druhy sa sťahujú na iné územia, alebo postupne vyhynú. 

Neskôr sa z neho stáva púšť a zvieratá a rastliny sa vytrácajú z územia úplne. 

     Najmenej sa odlesňuje v Kanade. Kanada vydala zákon na veľmi malé vyrubovanie. Svoje 

lesné hospodárstvo využíva aj ako zdroj financií. Rozsiahle lesy sú rajom pre turistov 

a milovníkov divej zveri. Obrovské staré stromy sú zas držiteľmi rekordov v starobe 

a odolnosti. V chránených územiach ako sú národné parky,  les rastie a neubúda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 : zalesnená a odlesnená krajina. 

Obrázok 2: orangutany pre odlesňovanie prichádzajú o svoje prirodzené domovy. 

Obrázok 3: územie pokryté pôvodným lesom pred 8 000 rokmi a územie pokryté lesom 

v roku 2005. 

Martin Švantner, Andrej Greško, 7.B 
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Svetelné znečistenie 

 
     Svetelné znečistenie alebo rušivé svetlo či taktiež svetelný smog je svetlo s nežiaducimi 

účinkami. Často používaný termín svetelné znečistenie, ale môže byť klamlivý. Je to problém 

predovšetkým veľkých miest. Osvetlenie chodníkov a ciest je najčastejšia príčina svetelného 

znečistenia.   
                             Bratislava 

     Najviac postihnuté miesta na Zemi, sú tie, ktoré sú najviac obývané napr.: Tokyo, New 

York, Európa. Na Slovensku je to Bratislava a Košice. 

 

   Svetelné znečistenie je svetlo vyrobené človekom, umelo pridávané do nočnej krajiny. 

Svetlo, ktoré nesvieti tam, kam potrebujeme - teda na cestu, ale do oblakov, na hviezdy, do 

lesa a do okien ľudí, ktorí si potrebujú oddýchnuť.  

     Svietením do nezmyselných a nepotrebných smerov, zbytočne veľa, nesprávnou 

konštrukciou lámp a svetiel. Človek spôsobil, že tmu je dnes treba hľadať! Rušivé svetlo nás 

zasahuje porušením nočného životného prostredia pre človeka, živočíchy a rastliny, stratou 

prirodzeného hviezdneho neba nad našimi hlavami. Príroda a rovnako my sami tmu 

jednoducho potrebujem. Jej nedostatok sa skôr či neskôr prejaví negatívne. 

 

                                     Pokiaľ by lampy svietili iba dolu na cestu, zhora by nemali byť vôbec vidieť. 

 

     Veľké mestá svietiace do diaľky majú na nočné okolie najväčší vplyv.  Najhoršie sú 

svetlomety. Svietia priamo hore, iba malá časť svetla sa rozptýli, kam treba a väčšina unikne 

do vesmíru.  

 

    Svetelné znečistenie je rušením nočného pokoja – tmy potrebnej na pokojný a zdravý 

spánok. Nové svetlo umožnilo človeku zotrieť rozdiel medzi dňom a nocou, predĺžiť 



  Školský rok: 2015/2016 

 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Strana 11 
 

pracovný deň alebo tráviť nočné hodiny pred televízorom. Výsledkom je narušenie 

prirodzených biologických hodín človeka, stres, nespavosť a psychické problémy. 

   Zbytočné svietenie do nepotrebných smerov je plytvanie elektrinou, za ktorú zbytočne platíme.  

 

Načo a pre koho je dobré svietiť ľuďom do okien, keď spia? 

 

    Ľudia v noci väčšinou spia, ale veľa živočíchov je aktívnych práve v noci. Nedostatok tmy 

v noci narušuje život mnohých zvierat. Sú jednoducho prispôsobené na život potme. Svetelné 

zdroje každoročne zavinia smrť miliónov z nich. Nevhodné nočné osvetľovanie mätie 

sťahovavé vtáky, láka hmyz alebo obracia režim nočných lovcov naruby.  

 

Tance smrti hmyzu pred svetlometom. 

    Mapa zobrazuje stav svetleného znečistenia v roku 1997. Pre názornosť je rozdielna 

intenzita jasu vyjadrená o farbách dúhy. Modrá a zelená sú miesta blízke prírodným 

podmienkam, kde je nočné prostredie relatívne nedotknuté. V oranžových a červených 

oblastiach je jas neba taký silný, že nie je vidno Mliečnu cestu. 

  

    Hoci súčasný stav vyzerá veľmi zle, predpoveď pre rok 2025 je skutočne 

hrôzostrašná. Môže sa stať, že vaše deti sa vás skutočne opýtajú: „Otec, mama, čo sú to 

hviezdy ?" Záleží iba na nás, aby sa táto predpoveď nenaplnila.  
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Richard Zbránek, 7.B 
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Znečistenie pôdy pri chemickej ťažbe 

zlata 

 
    Moderná ťažba zlata kyanidom je pre pôdu a teda aj pre ľudí veľmi nebezpečná a škodlivá. 

Kyanid je chemická látka zložená z atómu uhlíka a dusíka. Kyanid pôsobí ako silný jed. Na 

Slovensku sa zaznamenali dve úmrtia kvôli úniku kyanidu do pitnej vody.  

    Technológia lúhovania zlata kyanidom sa využíva v prípade, že rudy majú veľmi nízky 

obsah a aby bola čo najvyššia výťažnosť. V jazyku bežného človeka to znamená, že sa kyanid 

používa v prípade, ak je zlatej rudy v hornine alebo v pôde málo na jej ťažbu bežným 

spôsobom – kopaním. 

    Lúhovanie zlata nadmerne zaťažuje životné prostredie v okolí až desiatok kilometrov. 

Chemikálie používané pri ťažbe zlata majú schopnosť pretrvávať v prírode a tak sa dostávajú 

do potravinového reťazca. Z poškodenej pôdy vyrastú rastliny, ktorými sa živia bylinožravce, 

tie sú potravou pre väčšie mäsožravce a potom sa cez ne alebo cez plodiny dostávajú aj do 

tela človeka. Taktiež to znečisťuje rieky, kontaminuje pôdu, ničí všetko živé okolo seba. 

   Ako tomu zabrániť? 

Je naivné si myslieť, že tomu môže bežný človek zabrániť, pretože nadnárodné ťažobné 

spoločnosti vždy nájdu cestu ako svoj zámer uskutočniť. Ale treba začať od seba a aspoň sa 

stále pokúšať meniť svet okolo seba ku lepšiemu.  

   Spomínané spoločnosti sú väčšinou súčasťou spolkov, ktoré spolupracujú a obchodujú 

navzájom. Podnikajú v rôznych oblastiach. Samozrejme, že je nemožné zistiť, ktoré s kým 

spolupracujú a následne ich bojkotovať – odmietať kupovať ich produkty. Je však isté, že 

tieto spoločnosti nebudú podnikať v žiadnej oblasti férovo a ekologicky. Preto je jedinou 
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cestou, správať sa zodpovedne a myslieť ekologicky aj za ne. To znamená kupovať výrobky 

a služby od spoločností, ktoré sa správajú ekologicky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. baňa poškodila krajinu ťažko napraviteľným spôsobom, ľudia žijúci v jej okolí nemajú 

iný zdroj obživy ako práca pre ťažiarsku spoločnosť 

2. jedno z najkrajších miest na Zemi – Angelov vodopád – vo Venezuele je tiež ohrozený 

ťažbou, v jeho okolí sú zásoby zlata a tento prírodný skvost chráni len krehká hranica 

národného parku Canaima. 

3. pohľad na baňu zvrchu nie je nič pekného 

 

Edit Olerínyová, 8.A 
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Recyklácia je proces opätovného využitia použitých materiálov 

a produktov. 

Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových 

prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a 

redukuje spotrebu energie. 

Dá sa recyklovať...  

Papier -tvorí asi 20 % odpadu. 
Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby 

papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa v 

papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať 

toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. 

Sklo- tvorí asi 6% vyhadzovaného odpadu. Pre správnu 

recykláciu je nutné dôsledne triediť sklo podľa farieb. Sklo je biologicky 

neaktívny materiál - v prírode sa (ne)rozkladá veľmi dlho - až 4000 rokov. 

Plasty- Plasty tvoria 7% hmotnosti v celkovom 

množstve komunálneho odpadu. Plasty sa vyrábajú z ropy, ktorá je 

neobnoviteľným prírodným zdrojom. Plasty je možné recyklovať len 

obmedzene. Plasty nie je v domácnostiach z hľadiska spracovania nutné 

umývať ani triediť, ale mali by sme čo najviac zmenšiť ich objem. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Odpad


  Školský rok: 2015/2016 

 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Strana 16 
 

Kovy - V závislosti od spracovateľa sa kovy triedia 

na jednotlivé druhy (napr. meď, hliník) a následne sa rôznymi metódami 

spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe. Kovy tvoria 4% 

hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.  

Textil - v odpade tvorí 4 %, ale ten môže byť často 

užitočný aj iným spôsobom napr. v charite. 
 

Čo sa dá vyrobiť z recyklovaných surovín: 
Papier: 

 aj vo vašom okolí ste si mohli všimnúť dodávku, ktorá vykupuje papierový odpad – 

staré časopisy – a dá vám za ne napríklad ekologicky vyrobený toaletný papier alebo 

čistiace obrúsky 

 papier, ktorý sa už nebude ďalej recyklovať môže byť aj povrchovo upravený – 

napríklad natretý disperzným lepidlom – aby bol odolnejší 

 recyklovaný papier už nemusí vyzerať ako papier 

 

 
1. šaty z papiera natretého lepidlom, nesmiete zmoknúť 

2. jesenný dekoračný veniec na dvere z listov z papiera 

3. vianočná guľa z novinového papiera a polystyrénu 

Plasty: 
 z pet fliaš sa dá vyrobiť materiál na výrobu odolnej látky goratex, šijú sa z neho 

vetrovky a nohavice na turistiku 



  Školský rok: 2015/2016 

 

Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica Strana 17 
 

 tvrdené plasty sa môžu pridávať aj do stavebných materiálov  

 plastové nádoby sa môžu po umytí opakovane používať, rovnako aj sáčky 

 opäť plastové fľaše môžu vo výslednom efekte vyzerať ako niečo úplne iné 

 

1. čln z pet fliaš 

2. peňaženka z pet fliaš 

3. náušnice z pet fliaš 

 

 

Sklo: 
 umyté sklenené nádoby z kávy sa dajú využívať na uskladnenie potravín, drobností 

alebo medu... 

 šikovnejší ich upravia rezačom na sklo a vyrobia si aj tienidlo na lampu 

 zo sklenených pohárov na zaváranie, fliaš alebo pohárov – určite doma máte sadu, 

ktorá je z väčšej časti rozbitá a ostalo už len pár kúskov – sa dajú vyrobiť svietniky 

 

 

 

 

1. svietnik zo zaváraninového pohára 

2. stôl z fliaš a starej vrchnej dosky je na výrobu náročnejší, ale je kúsok, čo stojí za to 

3. svietniky z dóz na kávu sú ozdobené múkou prilepenou disperzným lepidlom 

 

Textil: 
 staré odevy môžeme poprešívať na originálne kúsky 

v štýle značky Desigual 

 môžeme ich rozstrihať na handry na umývanie 

v domácnosti 

 čo už nenosíme, ale je to stále pekné, čisté a kvalitné, 

darujme na charitu 

 vyrobme si poťahy na kreslá, patchworkové 

prikrývky, veľké tašky, poťahy na vankúše, vianočné 

šité gule... 
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1. koberček z rozstrihaných starých nepotrebných šiat 

2. zo svetra si urobíme praktickú tašku 

3. náhrdelníky z tričkoviny 

 

Kov: 

 spracovať kov vôbec nie je ťažké, stačí mať fantáziu a staré náradie, príbor, 

plechovky alebo skrutky sa využijú 

 opatrne pri ostrých hranách 

 nepoužívajte lepidlo, požiadajte o pomoc dospelých 

 

Tália Chabanová, 8.A 
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Quiz  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ako dlho sa v prírode rozkladá hliníková 

plechovka:  

A 5 týždňov až 1 rok 

B 10 až 50 rokov 

C 20 až 100 rokov 

 

Počas rozkladu sa môžu poraniť zvieratá alebo ľudia. Rezné rany spôsobujú bolesti 

a infekcie, pretože odhodené plechovky sú špinavé. Hliník sa môže recyklovať 

a vyrobia sa z neho nové užitočné predmety ako napríklad bicykel. 

 

 

2. Prečo by sme nemali spaľovať staré a opotrebované pneumatiky: 

A ich spaľovaním sa vylučujú škodliviny, ktoré dráždia dýchacie cesty 

B ich spaľovaním sa vylučujú škodliviny, ktoré dráždia pokožku 

C ich spaľovaním sa vylučujú škodliviny, ktoré škodia nechtom a vlasom 

 

Štáty sa dlhodobo snažia pneumatiky využiť novým spôsobom, niektorí zruční 

stavitelia si z nich postavia dom a pneumatiky sú dobrým izolantom a je to lacný 

materiál. Mohol by sa využívať napríklad na stavbu nízkonákladových domov pre 

chudobných ľudí, bezdomovcov 

a ako náhradné bývanie po 

živelných pohromách. 

 

 

 

3. Polystyrén sa rozkladá až po:  

A 100 rokoch 

B 1000 rokoch 

C nerozkladá sa 

 

Polystyrén je potrebné separovať, pretože sa dá znovu využiť na výrobu izolácií, 

polystyrénbetónu alebo zásypov. 
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4.   Sklo sa rozkladá:  

A približne 4000 rokov 

B približne 40000 rokov 

C približne 4 roky 

 

Pritom sa z neho dá jednoducho jeho roztavením 

vyrobiť nový produkt, čím sa šetrí energia a prírodné 

zdroje. Ak porovnáme priemernú dĺžku života človeka 

a dobu, za ktorú sa sklo rozkladá, tak prejde 53 

generácií, kým sa sklenený odpad rozloží. 

 

5.   Ktorý z týchto predmetov sa rozkladá najdlhšie: 

A žuvačka 

B papierová vreckovka  

C detské plienky 

 

Detské plienky sa rozkladajú až 250 rokov, pritom je to druh odpadu, ktorý veľmi 

rýchlo pribúda a je nemožné ho recyklovať. 

 

 

6. Ktorý druh odpadu sa v bežnej domácnosti vyhadzuje najviac: 

A biologický odpad (zvyšky jedla, kvety) 

B papier 

C elektronika 

 

Mohlo by sa vám zdať, že vyhadzujeme najviac plastov, našťastie to nie je pravda. Tie 

tvoria približne 8 % odpadu z domácností.  
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Ekologický mesiac 
     Dnes je začiatok júna a začína sa mesiac ekologickejšieho žitia. Prezident nášho štátu sa 

rozhodol zaviesť nové pravidlá. Každý jún budeme používať menej chemikálií. 

    Už hneď z rána musel môj brat Adam umývať riad. Bolo zábavné sledovať ho pri práci, 

pretože sa tomu stále vyhýba. Väčšinou je zalezený v izbe a hrá hry alebo je von so svojou 

partiou. Ja nechápem ako môže byť niekto taký neschopný. Len za tri minúty rozbil dva 

taniere a tri poháre. 

    Dnes musím s mojím starším bratom Andrejom prať oblečenie. Jediné čo mi na tom vadí 

je, že musím byť s tým namysleným tupcom pri rieke uprostred hustého lesa. Nebojím sa 

o seba ale o Andreja, pretože sa správa ako niektorá z tých bohatých paničiek, ktoré majú na 

prácu slúžky a ony nemusia robiť nič. Už vidím, ako bude frflať na všetko, čo sa mu nepodarí. 

    Práve sme pri rieke. Každý perieme vlastnú kôpku oblečenia, ale ako som si všimla, 

Andrejovi už stihli odplávať dve ponožky. Ja s tým nemám problém, pretože niekedy svoje 

oblečenie periem aj tu. Ako sa Andrej načahuje po kameň, všimnem si, že jeho kôpka 

o chvíľu spadne, preto sa rýchlo načiahnem a chytím ju, ale omylom drgnem Andreja a ten sa 

s čľapotom zvalí do studenej rieky. Ja sa začnem smiať, ale v tom ma za ruku potiahne 

smerom k rieke. Ja sa mu vyšmyknem a Andrej znova spadne, no ,,bohužiaľ“ bezo mňa. Keď 

vyjde uhladí si svoje strapaté vlasy a ja sa znovu začnem smiať. Doma sa prezlečie a stále sa 

na mňa pozerá pohľadom, ktorý by dokázal vraždiť. 

    Ku koncu mesiaca sa už nič zaujímavé nestalo. Striedali sme si domáce práce a keď mesiac 

skončí, všetko bude také ako predtým. Ja budem pomáhať doma, Adam bude s partiou alebo 

bude celé dni v izbe, Andrej bude behať za babami alebo sa bude výnimočne učiť na veľké 

písomky, ale pochybujem že sa do toho mozočku vo veľkosti cvrčka niečo zmestí. Rodičia 

budú chodiť do práce a všetko sa vráti do starých koľají, ale dúfam, že aj o rok bude zábava. 

Veronika Gombašanová, 8.A 
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Kika a Evelin 
 

 

    

 

      Evelin bolo milé, malé, poslušné a ekologicky rozmýšľajúce dievča. Zatiaľ čo Kika, bola 

neposlušná "rebelka", ktorá úplne kašľala na to, čo sa týkalo ochrany životného prostredia. 

Keďže boli spolu v triede, Evelin ju stále napomínala, keď niečo vyhodila z okna. Okrem 

toho, že to bolo napísané v školskom poriadku, napomínala ju aj kvôli životnému prostrediu.    

     Samozrejme, že Kika ju neposlúchala. A tak jej jedného dňa Evelin povedala:,, Ak budeš 

toto robiť aj naďalej, príroda už nebude. Zostanú tu len smeti, prázdne plochy, na ktorých boli 

polia. Stromy aj kvety vykapú, jazerá vyschnú a čo je najhoršie, vyhynú všetky zvieratá a 

živočíchy! Mala by si sa nad tým zamyslieť!" Kika sa na ňu len nechápavo pozrela a spýtala 

sa jej:,, A čo ako robím?" Evelin jej na to odpovedala:,, Vyhadzuješ všetky odpadky na zem. 

Neviem či vieš, ale existuje taká vec, ktorá a volá kôš. Je oválny a rovno tri sú tam v rohu. 

Jeden je na plasty, druhý je na papiere a tretí je na všetok ostatný odpad." Kika jej na to len 

zúrivo odpovedala:,, Čo keby si sa radšej starala o seba? Mám už po krk toho, ako neustále 

kritizuješ to, čo robím! Neupozorňuj ma stále na to, že nemôžem zahadzovať smeti na zem a 

že by som mala separovať odpad! Ja môžem robiť, čo chcem a koľko chcem!" Evelin sa na ňu 

pozrela a povedala jej:,, Ja som len chcela..." a v tom ju Kika prerušila:,, Daj mi už pokoj je 

mi jedno, čo si chcela!"  

    Na druhý deň sa opakovalo to isté. Evelin videla vchádzať Kiku do školy a videla ako 

zahodila papierik z čokolády na zem. Nechcela ju však napomínať po včerajšej hádke. Radšej 

bola ticho a nechala ju. Kika nebola veľmi obľúbená aj kvôli jej správaniu. Evelin bola asi 

jediná, ktorá sa s ňou ako tak bavila. Jej správanie ju, ale tiež hnevalo, lebo mali spolu robiť 

projekt o ochrane životného prostredia. Kika o tom však nič nevedela. Ako inak! Veď sa o to 

vôbec nezaujímala.  

    Kika prišla v škole za Evelin:,, Máš ten projekt?" Evelin jej na to odpovedala:,, Mám." A 

Kika sa jej spýtala:,, A dala si tam aj moje meno?" Evelin jej odpovedala:,, Nie. Vybodla si sa 

na ten projekt, tak som nemala dôvod písať tam tvoje meno." Kika sa na ňu len urazene 

pozrela a odišla.  

    Na druhý deň sa Kika zobudila a von to vyzeralo presne tak, ako  jej to Evelin opisovala. 

Všetko bolo vyprahnuté. Všade boli len smeti. Stromy boli opadané a suché. Všetky rastliny 

boli vykapané. Von to vyzeralo ako v nejakej púšti. Bola to čistá katastrofa. A vtedy si to 

Kika uvedomila. Toto všetko sa stalo len kvôli ľudom ako je ona. Ale už bolo neskoro. 

Nedalo sa to napraviť. Tak teda išla do školy. No táto cesta nebola taká ako každý deň. Bola 

ako z nočnej mory. Keď prišla do školy, všetci boli akísi čudní. Všetci boli oslabnutí a 

vyčerpaní. Niet divu, keď mali nedostatok kyslíka.  

    Kika si povedala:,, Musím pre to niečo spraviť!" A okamžite išla za riaditeľkou. Išla za 

ňou, aby okamžite vyhlásila zber papiera. A tak sa aj stalo. Zapojila sa celá škola. Všetci 

prehľadávali  pivnice, podkrovia, byty a domy,  len aby našli dosť papiera. Takto sa 

nazbieralo asi 20 tisíc kg papiera. Bolo to dosť na výrobu zošitov a kníh.  

   Semienka rastlín a stromov poobjednávali až z Rakúska. Všetko to povysádzali v okolí 

školy. Povedali si, že včely to roznesú. Predsa len pár ich ešte zostalo. Pomaly začala rásť 

tráva. Stromy a rastliny tiež. Všetko sa vracalo do pôvodného stavu.  

    Kika bola celá šťastná. A Evelin tiež. A Kika si vtedy uvedomila, že to, čo jej hovorila 

Evelin bola pravda. A vtedy sa stalo niečo nečakané. Kika sa zobudila. Bola rada, že to bol 

iba sen.                                                                                      
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     Ale aj napriek tomu si Kika povedala, že prírodu treba chrániť, lebo to dopadne zle.                                                                                

Spolu s Evelin organizovali rôzne zbierky. Organizovali rôzne akcie ohľadne životného 

prostredia. Všetci sa zapájali. Evelin bola celá rada, že sa Kika takto zmenila. Aj keď 

nechápala prečo, ale neriešila to. A z toho vyplýva:  

Vážte si svoje životné prostredie, lebo môže dôjsť ku katastrofe. Mohlo by to ohroziť 

naše životy. A preto recyklujte a vyhadzujte odpadky do koša. Príroda nie je smetný 

kôš. 

 

Júlia Lattová, 7.A              
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Eko – móda: 

Plast:  

 

 

 

 

 

 

Kov: 
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Papier: 
 

 

 

Textil:  
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Crossword  
   

  Try to complete the crossword, fill in every white box one letter, all words are in English! 

 
1. The color of the glass container is: 

2. A person who engages with ecology: 

3.  Which is the living place where lives one individual person? 

4. Phosynthesis needs colour, whats name is: 

5. The atmosphere is dominated by: 

6.  The ozone hole developed, especially: 

7. The blue container is for: 
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Resolution:  
 

    If you filled it out, than you can make sure, that you was right: 
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Mensch und Natur 
 

Wortschatzübung 

 

1. Ordnen Sie die Begriffe in die Spalten ein: 

 

wolkenlos,  die Blätter fallen, lange Nächte- kurze Tage, Schi fahren, das Bikini, das Freibad, 

der Saat, das Gras mähen, blüten, das Gewitter, Äpfel pflücken, neblig, Gartenarbeit, bunte  

Natur, Ferien, Ausflüge machen, der Altweibsommer, frieren, starker kalter Wind, einen 

Schneemann bauen, die Natur erwacht, warme Nächte, die Temperaturen sinken, Zeit der 

Liebe,  in den Süden fliegen/Vögel/,  die ersten Blumen,, Reisen unternehmen, donnern und 

blitzen, der Schal, die Mütze, der Regenmantel, kahle Bäume, bewölkt, schneien, am Strand 

liegen, Wanderungen machen, Blumen gie3en, regnen, feucht, trocken, die Hitze, die 

Temperaturen steigen, der Mantel,                   das  T-shirt 

 

der Frühling der Sommer der Herbst der Winter 

 

 

 

   

 

2. Sprechen Sie über die Jahreszeiten , benutzen Sie dabei die Begriffe. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Slovko o prírode 
„V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú tu len dôsledky.“ 

Robert G. Ingersoll 

 „Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi dávno zasadil strom.“ 

Warren Buffett 

„Nijaký kaktus nemá také husté pichliače, že by nebolo medzi nimi miesto čo len pre jeden 

kvietok.“ 

Vincent Erath 

 

„Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom 

sveta.“ 

John Muir 

 

„Niektorí vedia zlepšiť životné prostredie už tým, že odídu.“ 

Anonym 
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Náukobeh Slovenčini 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nie, v nadpise nie je chyba! To len predstavenie, ktoré sa 2. 10. 2015 konalo v priestoroch 

školského klubu, je pomenované v štúrovskej reči.  

     Toto predstavenie bolo naštudované súborom Bábkového divadla na Rázcestí ku 200. 

výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Hra je rozdelená do štyroch častí a vtipnou formou 

približuje žiakom rôzne vrstvy slovnej zásoby, úskalia pravopisu, nové moderné výrazy, časy 

formovania nášho jazyka a osobnosť Ľudovíta Štúra. 

   Po predstavení  sa konala beseda s jazykovou lektorkou Lujzou Urbancovou, ktorá žiakom 

odpovedala na otázky a ukázala im ako možno vnímať jazyk inak, než len cez školu, diktáty 

a písomky. Ukázala im, že aj oni tvoria a pretvárajú našu reč a naša reč zas ovplyvňuje ich 

každodenné životy. 

    Za vtipné podanie učiva o štúrovcoch, debatu o ypsilone a rozptýlenie počas vyučovania 

ďakujeme. 

 

 

 


