
ZBER PAPIERA  

     V mesiacoch október - november prebehol na SPŠ stavebnej v Žiline už tradične zber 
papiera. Žiaci sa tejto environmentálnej aktivity každoročne zúčastňujú, aby dokázali sebe i 
svojmu okoliu, že im nie je ľahostajný osud našich lesov, ale aj lesov v rôznych kútoch Zeme, 
lebo papier ako polotovar a tovar dovážame aj zo vzdialenejších častí sveta.  

     Eko aj eko! Zber ako ekologická aktivita našich 
žiakov im pomáha uvedomovať si jednotlivé 
súvislosti života v súčasnom svete a budovať 
zodpovedný prístup k odpadom, ich recyklácií a 
opätovnému účelnému využitiu. Nazhromaždený 
papier má však pre školu a jej žiakov aj ekonomický 

aspekt – zberový papier je vymieňaný za papierové výrobky, ktoré následne slúžia žiakom 
našej školy.  

     Čo sme dokázali? Počas trvania tejto našej iniciatívy sa nám podarilo nahromadiť papier, 
ktorý ZACHRÁNI ŠTYRI DOSPELÉ STROMY pred 
spracovaním na papierenské výrobky. Každoročne 
postupne nazbierame o niekoľko kilogramov papiera viac 
v porovnaní s predošlým rokom a tiež je potešiteľné, že sa 
zapája čoraz viac tried, žiackych kolektívov a jednotlivcov. 
Medzi žiakmi taktiež rastie povedomie o nutnosti 
separovania jednotlivých zložiek odpadu a možnostiach ich 
opätovného zhodnotenia v prospech ľudí aj životného 
prostredia. 

                                                                                                                                                    Zber papiera je jednou z aktivít, ktorými  
                                                                                                                                               sa snažíme redukovať našu uhlíkovú stopu 

 

     Niektorí žiaci a triedy sa do zberu zapojili aktívnejšie. Najúspešnejšími kolektívmi žiakov 
boli: 

Umiestnenie Trieda Množstvo kg 

1.  
I.B 173 

2. 
III.D 122 

3. 
II.C 63 

 

     Víťazná trieda získala chutnú tortu. Najaktívnejší jednotlivci si vyslúžili morálne ocenenie 
v podobe pochvaly triednym učiteľom.      

 



 

Kolektív triedy I.B tento rok nazhromaždil najviac papiera - na fotografii s triednou učiteľkou Ing. Miriam Klimovou a Ing. 
Evou Makovníkovou 

     Všetkým zapojeným žiakom, žiackym kolektívom, jednotlivým triedam, zamestnancom 
školy a vedeniu školy ďakujem za aktívnu účasť. Špeciálnu vďaku si zaslúži pedagóg Mgr. 
Ondrej Podolinský, ktorý sa aktívne venoval organizácii zberu aj vo svojom mimopracovnom 
čase. 

 

Mgr. Maroš Bolo 
Koordinátor environmentálnej výchovy 

 

 


