
                  ZŠ Žitavská získala  Certifikát a vlajku  Zelenej školy 

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, 

nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho 

ekoprogramu na svete, programu Zelená škola - Eco Schools .                                                                                                                 

5. októbra 2016 sa v Dome kultúry Zrkadlový háj, Bratislava konalo slávnostné vyhodnotenie        

11. ročníka programu Zelená škola. Ocenenia žiakom a učiteľom odovzdávali  riaditeľ Centra 

environmentálnej a etickej výchovy Živica  Juraj Hipš  a manažérka programu Zelená škola  Miroslava 

Piláriková.  Certifikát a vlajku Zelenej školy prevzali zástupcovia nášho Kolégia , žiaci 9.ročníka  Adam 

Hrozány a Nicolas Polák.                                                                                                                                                

Naša škola sa do programu zapojila pred 3 rokmi. Za tento čas naši žiaci pod vedením svojich 

učiteľov, za pomoci rodičov , mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a Bratislavského samosprávneho 

kraja  dokázali urobiť v škole  a školskom areáli veľa netradičných  zmien. Zo šiestich tém: Voda, 

Odpad, Energia, Doprava  a ovzdušie, Zelené úradovanie a obstarávanie, Zeleň a ochrana prírody sme 

si vybrali poslednú – Zeleň a ochrana prírody. Vybudovali sme Ekoučebňu , ktorej súčasťou je altánok 

pre 20 detí, tabuľa na písanie, 3 veľké turistické info- tabule, fóliovník, knižná búdka, hmyzí hotel, 

zvonkohra.  Žiaci vo svojom voľnom čase,  počas hodín predmetov technika  a svet práce sa starajú o 

školskú záhradu, ktorá je tiež súčasťou Ekoučebne. Finančné prostriedky sme získali  prostredníctvom 

environmentálneho projektu „ Zdravšia  a zelenšia škola“, sponzorských darov od rodičov a tiež 

z Burzy hračiek, kníh a suvenírov, ktoré naše Kolégium  robí pre žiakov školy  každý rok pred 

Vianocami.   

Tento školský rok sme sa zaregistrovali do Zelenej školy  štvrtý krát. Naše Kolégium má 

momentálne 62 členov / 52 žiakov a 10 dospelých/, čo je 14 percent žiakov školy.  V nastávajúcom 

období 2 rokov sa chceme venovať téme „Odpady“. Veríme, že sa nám podarí zaviesť pravidelné 

triedenie papiera  a plastov  v škole i v domácnostiach, po ktorom nastane recyklácia daných 

odpadov. Tým by sme znížili množstvo komunálneho odpadu a ušetrili finančné prostriedky našej 

školy. 

           Plány máme smelé, deti majú chuť pracovať, takže nám nestojí nič v ceste, aby sme 

v environmentálnej výchove na našej škole pokračovali. 

                Mgr. Katarína Krajčovičová, ZŠ Žitavská 


