
ÚSMEV PRE STROM – SÚŤAŽ 
 
V tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže podporovanej Slovenskou 

agentúrou životného prostredia ÚSMEV PRE STROM, ktorá si kladie za cieľ hlavne vzbudiť u mládeže 
potrebu zamyslieť sa nad zdrojmi surovín a recyklovať. V období od začiatku októbra do konca mája 
sme sa zapojili do troch súťažných aktivít a splnili sme aj všetky ostatné požiadavky organizátora. 

 
V októbri a novembri sme tradične organizovali zber papiera, do ktorého sa každoročne zapája 

viac žiakov a taktiež sa nám darí zakaždým vyzbierať trošku viac papiera. 
 

 
Trieda II.E vyhrala medzitriednu súťaž - vyzbierala 179 kg papiera 

 
V mesiacoch marec a apríl prebehla údržba 

zelene v areáli našej školskej záhrady. Niektoré 
staré stromy v záhrade boli spílené, avšak mali sme 
pripravenú náhradu v podobe nových stromčekov, 
ktoré sú aj druhovo vhodnejšie ako pôvodné 
dreviny. Symbolicky na Deň Zeme (22. apríla) žiaci 
v záhrade vysadili 4 nové stromy. Neskôr sme 
zasadili ešte ďalšie dva stromy, čomu však 
predchádzala tvrdá práca žiakov školy a pána 
školníka pri vykopávaní koreňových sústav 
spílených stromov. Spolu sme si teda školskú 
záhradu skrášlili o 6 nových stromov (2 buky, 2 
javory a 2 duby), ktoré nespríjemnia prostredie len 
našim žiakom ale aj okoloidúcim a zvýšia estetickú 
a zdravotnú hodnotu užšieho prostredia našej 
školy, ktoré je husto zastavané. 

 
 
 

Životné prostredie obsadilo v hodnotovom rebríčku Matúša, 
Simony a Samuela významné miesto – učebnicovo vysadili 6 

stromov 



 
          Žiaci II.B a ich verzia úsmevu pre strom - pomohli odstrániť staré korene na miesto ktorých sme zasadilo nové stromy 

a Ďakovný list od organizátora za zapojenie sa a splnenie všetkých kritérií súťaže 
     
Okrem vyššie spomenutých aktivít sme sa do súťaže zapojili aj umeleckou prácou našej žiačky I.D 

triedy Nely Michelovej. Do súťaže sme zaslali ako škola len jednu prácu a o to viac nás teší jej úspech, 
lebo v konkurencii množstva malieb, modelov a hier zo 162 rôznych škôl z celého Slovenska obsadila 
veľmi pekné 3. miesto.  

 

 
 



 
                                            Nela na vyhodnotení súťaže v Banskej Bystrici 

     
Aj keď sa nám nepodarilo vyhrať hlavnú súťaž, teší nás Nelin úspech a taktiež, že do súťaže 

a s ňou spojenými aktivitami sa zapojilo množstvo žiakov školy, ktorí boli ochotní obetovať kúsok 
svojho voľného času na zlepšenie a skrášlenie prostredia, v ktorom trávia svoj čas. 
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