
ODPAD ALEBO MATERIÁL 

 
Bola raz jedna myšlienka ...  
 
Cirkevná spojená škola funguje od roku 1992 a od roku 2007 je jej súčasťou aj Cirkevné gymnázium A. 
Radlinského. V rokoch 2014 – 2017 sa práve študenti gymnázia zapojili pod vedením p. učiteľky Šochovej do 
medzinárodného projektu Erasmus+. Jeho aktivity, program a zameranie boli na obnoviteľné zdroje energie. 
A tak sa zrodila myšlienka ... 
  
 
A nie jedna. Ako keď my oslavujeme svoje narodeniny, rozhodli sa v rámci projektu deti a študenti 
každoročne oslavovať narodeniny Zeme vzdelávacími aktivitami, čistením okolia, súťažami, hókusmi aj 
pokusmi. Tak sa škola posledný aprílový týždeň zahalí do farieb Zeme – každý deň sa všetci oblečú do inej 
farby. Aby si pripomenuli kvety, stromy, vodu, slnko, deň a noc. Diskutujú s lesníkmi, zabávajú sa 
v EKOHRÁCH, lúštia kvízy, študujú, maľujú, píšu básne... 
 
 
Minulý rok v rámci projektu vznikla myšlienka zapojiť sa do trendov európskych škôl a usporiadať vlastnú 
módnu šou zameranú na možnosti využitia odpadu v tvorbe. Tento rok sa šou realizovala opäť. Zapojili sa do 
nej deti z 1. stupňa a nižších tried 2. stupňa. Veľkí žiaci a študenti moderovali, fotili či zastupovali módnych 
guru v porote.  
 
 
Cieľom aktivít je poukázať na to, ako je potrebné pozerať sa na všetko, čo vyhadzujeme. Aby aj samy deti 
videli, že to, čo považujeme za odpad, je vlastne tiež materiál, z ktorého je možné ďalej vyrábať. A keď kúsky, 
ktoré uvidíte na výstave, dokážu vyrobiť deti s pomocou tvorivých rodičov, čo sa potom všetko dá urobiť vo 
fabrikách?  
 
 
Nebývaš pri mori? Tak to nie je tvoj problém? Nie sme na tom lepšie. Pôjdeme s deťmi na prechádzku. Sem? 
Alebo sem?  
 
Kam pôjdeme v lete na dovolenku. Sem? Alebo sem? A čo ak za chvíľu nebudeme mať na výber? Svetové 
pláže sa denne čistia od ton odpadkov. Zvieratám sa deformujú telá, pretože sa nevedia zbaviť plastového 
kruhu, do ktorého v mladosti vplávali. Zem volá o pomoc!  
 
 
Žiaci sa tento rok dozvedeli aj to, že plastová fľaša sa rozkladá v prírode 450 rokov! Šesť ľudských generácií! 
Nie je rozumnejšie ju vyseparovať? Ani to však už nestačí. Aj naši žiaci vedia o veľkých plastových ostrovoch, 
plávajúcich v oceánoch. Vedia, že ideálne je nekupovať nič plastové, čo naozaj nemusím.  
 
 
Veď napiť sa vieme aj bez slamky, vodu môžeme nosiť vo fľašiach, ktoré sa dajú používať viackrát... Možno 
nás to bude obmedzovať v doterajšom pohodlí, keď sa budeme musieť zrieknuť niektorých návykov. No 
pozrime sa na to z inej stránky – ide o malý krok pre človeka, ale veľký pre planétu.  
 
A tak sa zrodila myšlienka ... 
 

 
 


