
ZBER PAPIERA 2015 

     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, či už po hodnotovej alebo estetickej 
stránke.  

     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 DESAŤ STROMOV pred 
spracovaním na papierenské výrobky. Každoročne postupne 
nazbierame o niekoľko kilogramov papiera viac v porovnaní 
s predošlým rokom. Medzi žiakmi 
taktiež rastie povedomie o nutnosti 

separovania jednotlivých zložiek odpadu a prepojenosti na iné 
sféry svojho prostredia – separovaním sa ušetrí aj 35% vody 
a 75% energii v porovnaní s prvovýrobou z drevného 
materiálu.       

     Tento rok sa zberom papiera zaradíme aj do celoslovenskej súťaže, ktorej sprievodným 
podujatím je súťaž grafických prác, ktoré niektorí žiaci už odovzdali a čakáme na ďalšie... 
Taktiež urobíme v škole a školskom areáli drobné úpravy, ktoré pomôžu stať sa ešte 
zelenšou.                                                                                             

     Niektorí žiaci a triedy sa do zberu zapojili s poriadnou vervou. Najúspešnejšími kolektívmi 
žiakov boli: 

Umiestnenie Trieda Množstvo kg 

1.  
II.E 179 

2. 
I.G 88 

3. 
II.D 80 

 

     Motiváciou okrem dobrého pocitu z tejto aktivity a snahe pomôcť spríjemniť si svoje 
prostredie mohla byť v určitej marginálnej viere aj torta podľa želania víťaznej triedy.      



 

                      Čokoládová....                                    Prvý rez aj s hudobným doprovodom a morálnou podporou  

 

Celá trieda spolu s „ňou“ 

     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 aj tento rok venoval organizácii zberu aj vo svojom 
mimopracovnom čase. 
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