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Naši milí štvorlístkáči,

práve sa k  vám dostalo špeciálne vydanie nášho školského časopisu Štvorlístok - Ekolístok. 
Pýtate sa, v čom je špeciálne? Nuž, v tomto čísle zhrnieme všetky eko aktivity, ktoré naša škola 
realizovala od septembra až do decembra. Projekty sa realizovali za podpory Parcipatívneho 
rozpočtu Trnavskej župy , Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a Mesta Skalica. 

A že ich bolo skutočne veľa zistíte, ak sa začítate do časopisu. Želáme príjemné čítanie.

Expedícia Lúka a Les
Počas letnej táborovej školy a začiatkom sep-

tembra našu školu navštívili lektorky z Inštitútu ap-
likovanej ekológie Dafhne. Pod ich vedením sme re-
alizovali projekty s názvom „ Expedícia LES a LÚKA 
„, v rámci ktorých deti navštívili niekoľko vybraných 
lokalít v  blízkosti Skalice, a  to konkrétne Zlatnícku 
dolinu, Skalické rybníky a  Vintoperk.  Tu sa učili 
spoznávať rôzne živočíšne druhy, naučili sa veľa zau-
jímavostí o  ich živote, spoznávali biodiverzitu ras-
tlinných i  živočíšnych druhov, ale najmä sa naučili, 
ako sa čo najšetrnejšie a  najohľaduplnejšie správať 
k prírode, aby tieto rastlinné a živočíšne druhy mohli 
naďalej žiť  vo svojom prirodzenom prostredí bez 
zásahov človeka. A  ako zhodnotili deti exkurziu na 
Vintoperku? 

„Vo štvrtok 5. septembra sme išli s  pani 
učiteľkami Nikoletou K. a  Luciou  V.  na Vintoperk. 
Bola tam s nami lektorka Mirka. Robili sme rôzne ak-
tivity o prírode a hmyze. Napríklad: chytali sme hmyz 
na pozorovanie, rozdelili sme sa na skupiny a na tri 
listy sme mali vymyslieť tri ľubovoľné názvy. Neskôr 
nám pani lektorka dala figúrky hmyzu a mohli sme si 
vyskúšať zoradiť vývojové štádiá včely a iného hmyzu. 
Bolo zaujímavé  aj to, ako sme podľa vône mali zis-
tiť, do akej skupiny patríme. Na Vintoperku sme sa 
naučili veľa vecí o prírode. Bolo to tam super.“ (Ninka 
Ha a Zuzka B.)
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Exkurzia Gabčíkovo

Vďaka úspešnému projektu - ekoDOMček - 
spolufinacovaného z participatívneho rozpočtu  Tr-
navskej župy navštívili naši žiaci spolu s rodičmi Vod-
nú elektráreň a plavebné komory v Gabčíkove a vodný 
mlyn v  Tomášikove. Exkurzia sa konala 13.9.2019. 
Účasť na nej bola odmenou pre žiakov, ktorí sa v up-
lynulom školskom roku najviac zapájali do najrôzne-
jších ekoaktivít školy. Tu sú dve z mnohých odpovedí 
na otázku: „ Čo sa ti páčilo na exkurzii?"

    • Najskôr  sme išli do vodnej elektrárne, kde nám aj ukazovali vodné komory a veľký model elektrárne. 
Potom sme išli na exkurziu loďou, kde sme navštívili aj plavebnú komoru. Nastúpili sme do lode a vyplávali 
sme od prístavu. Niektorí spolužiaci sedeli úplne hore, kde bol pekný výhľad a druhí sedeli zasa dolu. Tam to 
bolo tiež pekné. O chvíľku sme doplávali do plavebnej komory. Komora sa začala pomaly napúšťať, aby sme 
boli v rovnakej hladine ako zbytok rieky. Chvíľku sme išli rovno a potom sme sa otočili a išli naspäť. Prišli sme 
znova do plavebnej komory, keďže sa pred tým komora napúšťala, tak teraz sa naopak vypúšťala. Na to, ako 
bola tá komora veľká, sa veľmi rýchlo napúšťala. Bolo to veľmi zaujímavé. Išli sme ešte rovno a o chvíľku sme 
boli v prístave. Toto sa mi asi najviac páčilo, ale aj mlyn a elektráreň boli dobré a zaujímavé. Napísala L

    • 13.9. sme sa vybrali na exkurziu do vodnej elektrárne, na plavbu loďou v Gabčíkove a pozrieť sa na 
vodný mlyn. Na exkurzii sa mi najviac páčila plavba loďou. Prvýkrát som zažila na vlastnej koži ako sa voda v 
plavebnej komore odlieva a prilieva. Už som sa na to pozerala len zo zábradlia na brehu, ako sa tam voda 
napúšťa. Dnes som to však vyskúšala. Veľmi sa mi páčili mačičky, prasa a ostatné zvieratá pri vodnom mlyne v 
Tomášikove. Zaujímavá bola aj turbína vo vodnej elektrárni, ktorá vyrába elektrinu. Pri vodnej elektrárni bol aj 
sklenený balkón, na ktorý ste mohli ísť a videli ste pod sebou Dunaj. Bol to zvláštny, ale dobrý pocit. Napísala K
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Skalické dni s ekoDOMčekom

Skalické dni sú akciou, na ktorej sa naša 
škola podieľa už, dá sa povedať, tradične. A  ani 
tento ročník nebol žiadna výnimka. Účasť na 
každej veľkej akcii ja ale podmienená svedomi-
tou prípravou. A nebolo tomu inak ani teraz. Na-
jlepším spôsobom bola realizácia tematické vyučo-
vania. Deti sa zapísali do „expertných skupín“ 
a  vybrali si na tri hodiny tému, ktorej sa chceli 
spolu s  pani učiteľkou venovať. Tento rok sa otvo-
rili témy: ZERO WASTE, PALMOVÝ OLEJ, BIO-
PLASTY, VČELY, ZODPOVEDNÝ ZÁKAZNÍK, 
ekoHLIADKY + TRIEDENIE POČAS jarmoku. 
Deti vytvárali rozprávky, plagáty, spoločenské hry 
a iné materiály, ktoré použili počas Skalických dní 
v ekoDOMčeku na vzdelávanie a propagáciu eko-
logických tém.

Počas prípravného týždňa sa uskutočnila aj 
Konferencia pod holým nebom, kde si navzájom 
deti odprezentovali to, čo sa vo svojich skupinkách 
naučili. 

Všetky nadobudnuté informácie a  vyro-
bené edukačné materiály a plagáty zúročili počas 
Skalických dní 20.-21.9.2019, kde opäť dokázali, 
že téma ochrany životného prostredia im nie je 
ľahostajná a postupne sa stávajú expertmi v  tejto 
oblasti. 

Na hlavnom pódiu vstúpili aj starší žia-
ci s  divadielkom „Eko nad zlato“ a  nechýbali ani 
ekohlidky, ktoré majú separovanie odpadu už 
v malíčku. LV
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Na zbernom dvore - Učíme sa v ekoDOMčeku

V pondelok 18. 11. sa tretiaci a ôsmaci presvedči-
li o tom, že nie je jednoduché pretriediť tony odpadu, 
ktoré vyprodukujeme dennodenným nakupovaním vecí 
zabalených v krabiciach, krabičkách, obaloch a obalíkoch. 
Vidieť tie hory farebných plastových fliaš stlačených do veľkých 
kvádrov by mal určite každý. Možno by mu prešla chuť na kupovanie 
kartónov obyčajnej vody zabalenej v čudnej hmote z polyetylénu. 
Ďakujeme spoločnosti VEPOS - SKALICA s.r.o. za to , že sme v rámci 
projektu - Učíme sa v ekoDOMčeku - dostali opäť možnosť nahliadnuť 
do ich dvora a práce.  MA

Ručná výroba papiera u druhákov

Ešte pred odchodom na jesenné prázdniny si 
stihli naši druháčikovia vyskúšať ručnú výrobu papi-
era. Na vlastnej koži si vyskúšali celý výrobný proces: 
najprv si natrhali staré noviny na úplne malé kúsky, 
potom natrhaný papier namočili a vytvorili hustú pa-
pierovú zmes a napokon cez špeciálne sitko formovali 
úplne nové listy recyklovaného papiera. Práca im šla 
od ruky a vznikli skutočne krásne a originálne diel-
ka. Všetky výtvory po dôkladnom vysušení putovali 
k svojim majiteľom. LV

5



Boli sme pri atómovej elektrárni! Exkurzia Energoland

Dňa 28.10.2019 sme v  rámci enviroprojek-
tu „Učíme sa v ekoDOMčeku“ mohli navštíviť En-
ergoland  pri Atómovej  elektrárni  Mochovce.  Keď 
sme prišli do elektrárne, samotná blízkosť a veľkosť 
chladiacich veží  v  nás vzbudzovala rešpekt. Energo-
land susedil s elektrárňou. Priestory Energolandu, 
informačné tabule a  expozície boli na veľmi peknej 
úrovni. Výklad pani sprievodkyne bol zaujímavý, hoci 
mohol byť hlasnejší. Dozvedeli sme sa princíp práce 
atómovej elektrárne, koľko energie nám dodávajú do 
energetických sieti, ako uskladňujú odpad a dokon-
ca nám bola vysvetlená aj uhlíková stopa. Návšteva 
sa naozaj oplatila.  Po tejto odbornej prednáške sme 
sa presunuli do vedecko-zábavného centra Atlan-

tis v  Leviciach.  Tu sme absolvovali programy „Živ-
ot v  kozme“ a „Vynálezy 21. storočia“. Mohli sme si 
tu obliecť ozajstný skafander, vliezť do pristávacie-
ho modulu a  ochutnať jedlo, ktoré kozmonauti je-
dia počas letu. V  druhom programe sme sa pohrali 
s  dronom, hoverbordom a  dozvedeli sa, že okrem 
myšky k PC bol vynájdený aj potkan, ale kvôli neprak-
tičnosti sa nevyrábal. Najviac sme sa zabávili v miest-
nosti, kde sme mohli vytvoriť obrie bubliny či  v 9D 
kine. Exkurzia sa vydarila na výbornú. Čo-to sme sa 
poučili, ale hlavne sme zažili kopec zábavy! VL

Detská vedecká konferencia
Vedecká konferencia sa u  odbornej verejnosti vždy 

teší veľkej obľube. Vypočuť si názory odborníkov z  praxe, 
oboznámiť sa s novými poznatkami  a technickými novinkami 
je vždy veľmi lákavé. 

Takúto možnosť dostali aj starší žiaci našej školy. 
28.11.2019 sa školská jedáleň premenila na sálu plnú výs-
kumníkov a  vedcov. Svoje projekty inšpirované exkurzia-
mi v  atómovej elektrárni Mochovce, plavebných komorách v 
Gabčíkove či  vodnom mlyne v Tomášikove predstavili všet-
ci siedmaci, ôsmaci a deviataci. Makety, obrázky, prezentácie, 
modely a všeličo iné mali možnosť vidieť nielen ostatní spoluži-
aci, ale najmä rodičia, ktorí prišli podporiť svojich začínajúcich 
vedcov.  

Hlavnou témou konferencie bola ENERGIA. Jednotlivé 
príspevky rozoberali možnosti využita slnečnej, veternej i vod-
nej energie, ale riešili aj problematiku energetického využitia 
biomasy a geotermálnej energie. Spomenutá bola i jadrová en-
ergia a fosilné palivá. 

Konferencia svoj účel naplnila do bodky a všetky vedecké 
tímy zožali veľký úspech. Veľká vďaka patrí isto  pani zástup-
kyni Vierke, ktorá svojím odborným vedením napomohla k 
úspešnej realizácii podujatia. LV
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 V rámci projektov „Učíme sa s Ekodomčekom“ a „Ekodomček“ sme so žiakmi druhého stupňa navštívi-
li veľmi zaujímavé miesta, a to Vodné dielo Gabčíkovo a Energoland v Mochovciach. 
Na základe poznatkov a zážitkov sme sa rozhodli zorganizovať Vedeckú konferenciu, kde by sme ukázali, ako 
tomu rozumieme a čo všetko sme sa naučili.
 Žiaci na konferencii spracovali témy o  energii. Kde všade ju potrebujeme, kde ju vyrábame a  čo je 
zdrojom energie pre našu spotrebu. Vysvetlili zúčastneným, prečo zdroje rozdeľujeme na obnoviteľné a neob-
noviteľné. Krásne jednoducho popísali a vysvetlili všetky druhy obnoviteľných zdrojov, ako je veterné, vodné, 
slnečné zdroje. Ďalej čo je biomasa, geotermálna energia a energia získaná z prílivu a odlivu. 
 K niektorým šikovní žiaci vytvorili modely. Mohli sme si pozrieť model veterného a vodného zdroja. 
Obdivovali sme pohyb vrtule na solárny pohon, ba aj model solárneho panelu.
 Skupinu dievčat zaujali plavebné komory z Gabčíkova, tak sme v zmenšenej forme sledovali, ako sa 
komora napĺňa a vyprázdňuje, ako lodička stúpa a klesá.
 Nezabudli sme ani na neobnoviteľné zdroje, a to fosílne zdroje. V zaujímavej prezentácií nám dievčatá 
popísali ako ropa vzniká, aký je celý proces, kým sa objaví, navŕta a ťaží. Aké produkty sú z ropy. Že to nie sú 
len palivá, ale vlastne všetky plastové veci okolo nás a na nás... Ako ju môžeme šetriť... A dozvedeli sme sa aj 
o riase, ktorá produkuje ako vedľajší produkt benzín!!! Tiež sme sa spoznali životopis objaviteľa ropy v Gbe-
loch. 
 Ďalšou témou, ktorá  vzbudzuje rešpekt bola jadrová energia. Chlapci z ôsmeho ročníka krásne popísali 
princíp jadrovej elektrárne, aké množstvo uhlia ušetrí a ako je šetrná k životnému prostrediu. Je vlastne zo vš-
etkých najekologickejšia a najefektívnejšia. Ukázali nám aj hodnoty, aby sme si uvedomili aké slabé žiarenie je 
v blízkosti elektrárne a akým hodnotám je vystavený človek pri lekárskych vyšetreniach.
Každá elektráreň má svoje plusy a mínusy a ak chceme prírodu chrániť, musíme predovšetkým šetriť energiou, 
či už elektromobilami alebo aj šetrením ropy tvorbou bioplastov. 
 Poučný bol aj príspevok skupinky o  mobiloch. Aká je dlhá cesta tohto moderného elektronického 
prístroja a neporovnateľná hodnota. My platíme pár eur a tam, kde ťažia vzácne prvky používané do mobilov, 
tam platia deti ťažkou drinou v baniach. Naša hračka vs. ich zdravie.
 Posledným a možno najsmutnejším príspevkom, bola prezentácia dievčat deviatačok o plytvaní jedlom. 
Koľko energie sa spotrebuje na výrobu jedla (pestovanie, spracovanie,  doprava do obchodov) a aké množstvá 
denne vyhodíme. Poučili nás ako máme nakupovať a ako potraviny uskladňovať. No nezabudnúť na striedmosť 
a zdravý rozum.
 Konferencia bola obsiahla a zúčastnil sa jej každý žiak 7., 8. a 9. ročníka. Deti pracovali  v zmiešaných 
tímoch podľa témy, ktorá ich zaujala. Pomáhali si, povzbudzovali, rešpektovali názory iných. Bola radosť sa na 
ne pozerať... VL

Sobota  12.10. patrila 
druhému SWAP-u, čiže výmene 
oblečenia. Tentokrát sme sa zam-
erali na jesenné a zimné oblečenie. 
Nálada bola výborná, chuť zobrať 
si nové kúsky do svojho šatníka 
ešte väčšia a tak sa "swapovalo" o 
stošesť :) Najlepšie kusy sa minuli 
ako teplé rožky, ale dosť oblečenia 
poputovalo aj do charitatívnych 

organizácií. Aj touto akciou sme 
prispeli k ekologickejšiemu prístu-
pu na Zemi :) Ďakujem všetkých, 
ktorí prišli. SŠ

ČO je SWAP? 
SWAP je vzájomná výme-

na oblečenia, pri ktorej si môžete 
svoj nepotrebný kúsok obleče-
nia vymeniť za nový, zaujímave-
jší. Oblečenie však musí byť čisté 

a  nepoškodené. Hlavným cieľom 
je podporovať udržateľnosť módy 
a  znížiť negatívne dopady textil-
ného priemyslu na planétu Zem.

SWAP 2.0

Energia ako ústredná téma Detskej vedeckej konferencie



Vianočná tržnica alebo zo starého nové

V utorok 3. 12. sa v škole uskutočnili predvianočné dielničky. Vyrábali sa najrôznejšie  výrobky, ktoré 
vznikali v duchu hesla: „ Zo starého nové“.  V dielničkách sa deti učili od šikovných rodičov techniky, pomo-
cou ktorých dali veciam druhú šancu. Deti si vyrobili dekoračné kvetináčiky, premenili staré tričko na nové, 
ušili vrecko na ovocie zo starej záclony, vyrobili včelobal z pravého včelieho vosku, uháčkovali čelenku alebo 
inú drobnosť alebo si mali možnosť zahrať mimoriadne šachy.  
Cieľom týchto aktivít bolo aktívne využiť čas a hľadať cesty, ako zabrániť neustálemu zvyšovaniu množst-
va odpadu na Zemi. Pretože zásada ZERO WASTE hovorí:  
Zbytočné NEKUPUJ. 
Použi čo máš. 
Oprav si. 
Vyrob si. 
Poďakovanie patrí dobrovoľníkom z radov rodičov, učiteľov a starších žiakov.   MA a JŠ

Ako si doma vyrobiť včelobal?
Ak by ste si chceli doma vyrobiť včelobal, je to celkom jednoduché. Na výrobu 1. kusu včelobalu budete po-
trebovať:
    • štvorec bavlnenej látky (cca 20x20 cm), napríklad zo starej obliečky
    • včelí vosk, napríklad zo staršej sviečky z včelieho vosku
    • žehličku, plech na pečenie (slúži len ako podložka), strúhadlo, 2x fóliu na pečenie
Na obrátený plech si dáme fóliu na pečenie, na ktorú rozprestrieme čistý bavl-
nený obrúsok. Na strúhadle nastrúhame včelí vosk, ktorým posypeme povrch 
obrúska. Prikryjeme druhou fóliou a prežehlíme. Vosk sa musí roztopiť a vpiť 
sa do celej plochy obrúska. A hotovo. Len chvíľku počkáme, kým nám obrúsok 
vychladne a môžeme ho začať používať. Alebo darovať ako darček. LV
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EkoDOMček učil seniorov

Už každoročne chodievame v rámci mesiaca úcty k starším pozdraviť a spríjemniť deň naším skôr naro-
deným občanom. Inak tomu nebolo ani v piatok 18.10., kedy naši piataci zavítali do Zariadenia pre seniorov 
Skalica a Jesénia Skalica. Ale tento raz trocha inak, ako po minulé roky. Mária G., Maťo K., Barborka Fl., Tim-
ko Š., Lenka O., Vierka L., Barborka Fa., porozprávali a oboznámili seniorov o  tom, ako správne separovať 
odpad, ale i o tom, ako byť EKOlogickým zákazníkom. Seniori mali možnosť si i trocha zasúťažiť a za správnu 
odpoveď  dostali od žiakov malý darček v  podobe vrecúška, ako náhrady  za igelitový  sáčok. Na záver žiaci 
zaspievali eko-pesničku, s ktorou sa s nimi rozlúčili. Budeme sa tešiť na ďalšie príjemné stretnutie s nimi. DH

EkoDOMček v škôlke

V utorok 26.11. boli naši piataci ( Majka, Timko, Maťo K., Barborka, Lenka, Barborka a Vierka ), poroz-
právať a naučiť deti z  Materskej školy pod Kalváriou, ako správne separovať odpad a ako byť čo najlepším EKO 
zákazníkom. Celé to odštartovala Majka s  igelitkami, krabičkami a  včelobalom, ktorý bol pre deti  doteraz 
neznámy. Maťko si zobral na mušku hubky. Timko, deťom priblížil, ako čo najlepšie nahradiť plastový pohár. 
Barborka F. porozprávala o mydlách, ako nahradiť plastový obal na mydla za papierový. Lenka viac deťom 
priblížila, ako čo najlepšie chrániť prírodu bez bežných servítkov v plastovom obale a ako náhradu im pred-
stavila tradičnú látkovú vreckovku, ktorú deti možno dnes poznajú už len od svojich starých rodičov. Barborka 
Fa. si zobrala na mušku kapsičku so ,,zdravou výživou“ a predstavila im ako veľmi dobrú náhradu obyčajné 
jabĺčko, ktoré, je nie len zdravším variantom vitamínov, ale vôbec nemá obal, a tak nezaťažuje prírodu!. Vierka 
dala za tým všetkým bodku s plastovými fľašami... Na záver nechýbala EKO pesnička, ktorá sa páčila nielen 
deťom, ale i  pani  učiteľkám. Je za nami ďalšie vydarené predstavenie, v  ktorom sme tentokrát   najmenším 
deťom priblížili, ako sa správať EKOlogickejšíe.. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie. DH
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 O  stave našej planéty 
a  o  dôležitosti minimalizácie 
a triedenia odpadu by vám vedela 
porozprávať už väčšina Štvorlist-
káčov. Niektorí sa však rozhod-
li  svoje poznatky premeniť na malé 
umelecké diela. Ako?  Začali kresliť 
obrázky a vymýšľať básničky, príbe-
hy, či úvahy na témy, ktoré sa tejto 
dôležitej oblasti týkajú, a tak sme sa 
dočkali našej prvej  školskej Ekok-
nihy, kde sú  všetky texty a obrázky 
z dielne našich šikovných žiakov.  

Paralelne s prípravou školskej 
Ekoknihy sa sa rozbehla i  súťaž o 
najlepšiu titulku. Vyhrala ju pia-
tačka Barborka Fa., ktorá získala 
najväčší počet hlasov, a preto sa jej 

grafický návrh dostal aj na titulnú 
stranu knihy i  nášho špeciálneho 
vydania EKOlístok. Druhé miesto 
obsadila Kristínka U. a tretie mie-
sto patrí Miškovi P. Blahoželáme! 

LeL

Školská EKOkniha


