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Kompostujeme kuchynský odpad

1. Vermikompostér (5.A trieda – 19 žiakov)

2. Návšteva firmy ekoray – kompostáreň biologického odpadu (8.A trieda – 21 žiakov)

3. Hodina angličtiny v 7. A triede a kompostovanie (7.A trieda – 14 žiakov)

4. Cinquain o odpadoch (9.A trieda – 19 žiakov)

5. Štatistické spracovanie kuchynského odpadu zo školskej jedálne (6. A trieda – 17 žiakov)

6. Projekt Ekoalarm – celá škola + obecný úrad

7. Monitorovanie zloženia a množstva odpadu na škole so zameraním na bioodpad (žiačky Zeleného kolégia)

8. Pozorovanie plesní pod mikroskopom (6.A trieda – 17 žiakov)

Recyklujeme kuchynský odpad

9.   Triedime odpad správne? – Nástenka (8.A trieda – 6 žiačok)

10.  Výzva – zber použitého kuchynského odpadu (celá škola)

Stop plytvaniu potravinami

11.  Jablčný ocot z jablkových šupiek a jaderníkov (z jablčného odpadu)  (6.A trieda – 17 žiakov)

12.  Jablko a jablkový odpad boli hlavným aktérom v blokovom vyučovaní štvrtákov (4.A – 18 žiakov

13.  Čaj z jablkových šupiek a chlieb vo vajíčku (7.A trieda – 15 žiakov)

14.  Ako využiť šupky z cibule, červenej kapusty, či cvikly? (7.A trieda)

15.  Ako využiť pomarančovú kôru?  (1.A trieda – 12 žiakov)

16.  Chutný čaj z jablkového odpadu (3.A trieda – 14žiakov)

17.  Jablkový pretlak z opadaných jabĺčok a jablkové čipsy zo šupiek

18.  Sušené jabĺčka  a jablkový čaj v 1. B triede

19.  Zdravé raňajky pre našich žiakov

20.  Kôstkovanie v 3.B triede (3. B trieda - žiakov)

21.  Pexeso o odpadoch na hodine anglického jazyka (5. a 8. ročník – 26 žiakov)

22.  Školský klub – tekvice (15 žiakov)



1. VERMIKOMPOSTÉR

17 žiakov 5. A triedy zažilo 

nezvyčajnú hodinu  s 

dážďovkami. Najskôr sa 

porozprávali o ich význame v 

prírode – reducenty –

rozkladače, potom im pán 

učiteľ predstavil 

VERMIKOMPOSTÉR, ktorý 

umožňuje kompostovanie v 

domácom prostredí a znižuje 

tak bioodpad v 

domácnostiach tým, že 

pomocou dážďoviek sa v ňom 

vytvára kvalitné hnojivo.



Bioodpadom z 

domácnosti nakŕmili 

dážďovky hnojné. Deti 

sa tak dozvedeli, čo do 

vermikompostéra patrí 

(rastlinný odpad, 

škrupiny, čajové sáčky...)

a čo nie (napr. mastné, 

mliečne, slané zvyšky 

jedál....)

Vermikompostovanie sa 

považuje za 

najpokročilejšiu metódu 

kompostovania



Produktom dážďoviek z rozkladu organickej hmoty je 

nielen  tuhé hnojivo, ale aj tzv. dážďovkový čaj – tekuté 

hnojivo, žiaci ho vnímali nielen zrakom, ale aj čuchom (a 

zistili, že vôbec nezapácha ☺). Je výborným hnojivom aj 

pre interiérové rastlinky. Po vhodnom rozriedení (riedi sa 

1:4) si poliali rastlinky v triede.
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2. NÁVŠTEVA FIRMY EKORAY 

– KOMPOSTÁREŇ 

BIOLOGICKÉHO ODPADU

Biologicky rozložiteľný odpad zaberá veľkú časť 

odpadov, ktoré veľakrát končia na skládkach a 

pritom nemusia. Tvoria pritom najväčší 

hmotnostný podiel z komunálnych odpadov. Firma 

z nášho okolia však zváža kuchynský odpad z 

gastroprevádzok, či školských a iných stravovacích 

zariadení a mení ho na kvalitné hnojivo využiteľné  

pri ďalšom pestovaní rastlín. Okrem toho 

spracováva staré oleje na bionaftu a glycerol. Žiaci 

8. ročníka sa zúčastnili exkurzie do tejto prevádzky, 

kde ich pracovník firmy previedol areálom a 

vysvetlil im postup pri spracovaní kuchynských 

odpadov.



3. HODINA ANGLIČTINY V 7. A TRIEDE A 

KOMPOSTOVANIE

Žiaci 7. A triedy sa na 

hodine angličtiny 

venovali téme 

kompostovanie. 

Oboznámili sa so 

slovnou zásobou a s 

pani učiteľkou riešili 

rôzne zábavné aktivity. 

Nakoniec nakreslili 

záhradníka Tima a 

vytvorili obrázkový 

slovník. Žiakov hodina 

zaujala a k práci sa 

postavili zodpovedne, s 

radosťou a tvorivo. 



Na hodine SJL 

v 9.ročníku sme po 

diskusii 

o kompostovaní 

bioodpadu tvorili na 

túto tému 5-veršovú 

báseň zvanú cinquain, 

ktorá má zaužívanú 

schému. Je to  báseň, 

ktorý sa síce nerýmuje, 

ale vedie  žiakov 

k uvažovaniu, je to tzv. 

stručná úvaha.

4. CINQUAIN O 

ODPADOCH



5. ŠTATISTICKÉ SPRACOVANIE 

KUCHYNSKÉHO ODPADU ZO ŠKOLSKEJ 

JEDÁLNE
V rámci týždňa Hovorme o jedle 

sme sa na hodine matematiky v 

6.A triede zaoberali otázkou 

jednoduchého štatistického 

spracovania údajov o vzniknutom 

odpade v školskej jedálni. Žiaci 

pritom pracovali v excelovskom 

súbore, pričom sa snažili aj 

zamyslieť nad množstvom 

vzniknutého bio-odpadu, 

príčinami a jeho využitím. Žiaci 

dospeli k záveru, že priemerný 

odpad v školskej jedálni je 17,5 

kg na cca 200 stravníkov  a 

najviac kuchynského odpadu je 

vtedy, keď sú na obed ryby 

V spolupráci so šk. jedálňou, pracovníčky 

ktorej nám poskytli podklady k výpočtom aj 

fotografie z aktuálneho kuchynského 

odpadu.



6. PROJEKT EKOALARM

Chceme byť skvelým príkladom pre našich žiakov aj región. Preto 

sme sa prihlásili do projektu EkoAlarm. Chceme žiakov aj 

takouto formou viesť k pozitívnemu vzťahu k prírode a učiť ich, 

ako minimalizovať a triediť odpad aj na našej škole. Každá trieda 

a učebňa našej školy je od septembra vybavená nádobami na 

trojzložkový separovaný zber – modrá nádoba na papier, žltá na 

plast a hnedá na bioodpad.

Všetky koše boli vyrobené na Slovensku z použitých zubných 

kefiek, ktorých sa ročne predá len na Slovensku viac ako 6 

miliónov. Tie by skončili na skládkach alebo v spaľovniach 

odpadu. Takto dostali druhú šancu pomáhať v edukácii našich 

žiakov. Projekt je finančne podporený z Európskeho kohézneho 

fondu. Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného 

odpadu na slovenských základných a stredných školách.

V škole sa uskutočnil počas týždňa „Hovorme o jedle“ 

monitoring množstva odpadu, ktorý v škole počas dňa/týždňa 

vyprodukujeme (papier, plast, bioodpad). Budeme sa snažiť viesť 

deti, ale aj nás dospelých nielen k správnej separácii odpadu ale aj 

k jeho postupnej minimalizácii. Veríme, že sa nám to podarí.

Obecný úrad nám venoval na tento účel kompostér na bioodpad

Bioodpad chceme využiť na tvorbu substrátu do vyvýšených záhonov v 

areáli školy , kde pestujeme so žiakmi zeleninu. Taktiež pri presádzaní 

interiérových rastlín v škole.
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Produkcia odpadu v škole od 5. - 18.10.2021

plasty papier bioodpad komunálny odpad

7. MONITOROVANIE ZLOŽENIA A MNOŽSTVA ODPADU NA 

ŠKOLE SO ZAMERANÍM NA BIOODPAD
Žiačky Zeleného kolégia 

monitorovali 2 týždne zloženie 

a množstvo odpadu zo 

všetkých tried našej školy. 

Zistili sme, že najmenší podiel 

predstavujú plasty, potom, 

papier. Bioodpad (hlavne 

banánové, jablkové, citrusové 

šupky) predstavoval pomerne 

značnú časť z celkového 

objemu odpadu. Záleží pritom, 

či majú  žiaci pri obede nejaké 

ovocie. Sme radi, že od 

septembra končí v kompostéri

na bioodpad. Množstvo 

vyprodukovaného odpadu na 1 

deň predstavovalo priemerne   

3172g, z toho 1270g bioodpad. 



8. POZOROVANIE PLESNÍ 

POD MIKROSKOPOM

Kuchynský odpad sa niekedy vytvorí aj nesprávnym 

skladovaním potravín. Mikroskopické huby (plesne) 

nám často znehodnocujú potraviny. Obľubujú totiž  

teplo a vlhko, takže keď zabudneme desiatu v  

mikroténovom obale... za pár dní je pleseň na svete. 

Takéto potraviny nie sú na konzumáciu v žiadnom 

prípade vhodné  ani pre človeka ani pre 

hospodárske zvieratá. Takéto potraviny už 

recyklovať nevieme. Plesne produkujú mykotoxíny. 

Tieto toxíny sú schopné spôsobiť u ľudí či zvierat 

závažné ochorenia či dokonca smrť. 

Preto nie sú vhodné ani do bioodpadu.

So žiakmi 6. ročníka sme pozorovali pleseň 

hlavičkatú a papleseň štetkovitú, ktoré sa nám 

vytvorili na pečive, ovocí a zelenine. Spóry s 

výtrusmi sme pekne videli pod mikroskopom.





9. TRIEDIME ODPAD 

SPRÁVNE? - NÁSTENKA

Žiačky 8. ročníka si pripravili 

nástenku o triedení odpadu. 

Nielen deti ale aj mnohí dospelí 

majú častokrát problém 

správne separovať nielen 

bioodpad, ale aj plasty, sklo, 

papier, kovy a podobne. Čo 

tam teda patrí a čo nie? 

Správna identifikácia odpadov 

na nástenke nám teraz pomôže. 

Vďaka dievčatá ☺



Použité oleje nepatria medzi dominantné odpady vznikajúce v našich domácnostiach, ale o to väčší vplyv môžu mať na životné prostredie v prípade, ak sa ich zbavujeme nesprávnym spôsobom.

Oleje nevylievajte do výlevky ani neodhadzujte do komunálneho odpadu, pretože predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie a môžu vážne znečistiť pôdu a vodu.

Vylievanie oleja do výlevky spôsobuje postupné upchatie potrubia – vyliaty olej sa zachytáva na povrchu potrubia a vytvára lepkavý film, na ten sa zachytávajú nečistoty a postupne upchávajú potrubie. Hrozí 

znečistenie povrchových aj podzemných vôd. Tým sa môže poškodiť chod čistiarne odpadovej vody. Takýto olej upcháva kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom.

Použitý kuchynský olej nevyužívajte na dokrmovanie zvierat ani ho nevylievajte na kompost – použité kuchynské oleje obsahujú prepálené zvyšky potravín, ktoré sú karcinogénne a jedovaté. Tieto 

nebezpečné látky by sa uchovali aj v hotovom komposte a skrz neho sa dostanú do zeleniny, ktorú kompostom hnojíte a neskôr konzumujete, čím sa dostanú až do vášho tela. U hospodárskych zvierat platí 

rovnaký princíp.

Použité oleje nevylievajte do prostredia – oleje sú veľmi nebezpečné pre životné prostredie a majú schopnosť znečistiť veľké množstvo vody. Napríklad 1 liter kuchynského oleja znehodnotí až 1 milión litrov 

vody.

Použité odpadové oleje sa využívajú na výrobu alternatívneho paliva ako je napríklad bionafta, čím sa šetrí primárna surovina – ropa, znižuje sa tvorba skleníkových plynov CO2, bráni sa devastácii krajiny 

ťažbou, chráni sa biodiverzita prírody a zdravie ľudí. Z jedného litra použitého kuchynského oleja sa vyrobí až 0,9 litra biopalivovej zložky.

10. Výzva – zber 

použitého kuchynského 

odpadu
(takýto odkaz si našli rodičia na stránke našej školy)

Milí rodičia!

Aj tento rok sme sa prihlásili do projektu „Hovorme 

o jedle“ s témou RECYKLÁCIA a SEPAROVANIE 

KUCHYNSKÉHO ODPADU. Jednou zo 

sprievodných aktivít bude aj zber použitého 

kuchynského oleja (NIE masť), ktorý môžu žiaci alebo 

aj Vy doniesť do školy. Použitý olej treba precediť cez 

sitko, preliať do plastovej nádoby, napísať meno žiaka a 

triedu. Ako súťaž o najlepšieho „zberača“ bude táto 

aktivita prebiehať do 18.10.2021. Nesúťažne ale použitý 

olej môžete nosiť celý školský rok. Ďakujeme



11. JABLČNÝ OCOT Z JABLKOVÝCH ŠUPIEK A JADERNÍKOV (Z JABLČNÉHO ODPADU)  

Jabĺčok sa tento rok naozaj urodilo, tak sme si v 6. A 

triede urobili ich malú ochutnávku. Čo však so  šupkami a 

jaderníkmi? Z jablčného odpadu a prevarenej vody sme 

založili jablčný ocot.  Fermentáciou – kvasením jabĺk 

pomocou baktérii (o tých sa teraz učíme) – sa za pár 

týždňov vytvoril ocot. O jeho blahodárnych účinkoch sme 

si pripravili aj plagát a ocot sme samozrejme vyskúšali.... 

☺





Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa ukrylo vo vybraných slovách po b, v rozprávkach, v prirovnaniach či v knihách 

slovenských autorov. Na hodinách matematiky sme ho využili pri vážení, meraní obvodu či v súťaží o najdlhšiu šupku z jablka. 

Štvrtáci zistili, že v tento deň priniesli do školy približne 3kg jabĺk, že najdlhšia šupka merala 69cm a popritom si vyskúšali 

svoju zručnosť pri šúpaní jablka. Najviac sa však tešili na tvorbu náramkov, prstienkov z jablkových semienok. Pracovali 

tímovo a tvorivo.

12. JABLKO A JABLKOVÝ ODPAD BOLI HLAVNÝM AKTÉROM V BLOKOVOM 

VYUČOVANÍ ŠTVRTÁKOV. blokové vyučovanie-JABĹČKO - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=z5RmrouJ2ds


13. ČAJ Z JABLKOVÝCH 

ŠUPIEK A CHLIEB VO 

VAJÍČKU

V rámci hodiny techniky v 7. ročníku pri téme 

Ekonomika domácnosti, sme sa so žiakmi venovali 

aj spracovaniu potravinových zvyškov.

Chlapci pripravili chlieb vo vajíčku, kde využili 

starší chlieb.

Dievčatá pripravili jablkovú štrúdľu. Z jablčných 

šupiek pripravili čaj. Čaj je možné dochutiť kúskom 

celej škorice, klinčekom a osladiť medom (nie je to 

však nutné). Je vhodné ho vypiť hodinu pred 

spaním, pretože pôsobí upokojujúco. Čaj príjemne 

rozvoniava.



14. AKO VYUŽIŤ ŠUPKY Z CIBULE, 

ČERVENEJ KAPUSTY, ČI CVIKLY?

Vyhadzujete šupky z cibule? Tak už určite nebudete. So siedmakmi 

sme našli množstvo spôsobov využitia tohto „odpadu“ – v tom 

lepšom prípade „bioodpadu“. Farbia a dodávajú chuť polievke, ich 

odvar má blahodarné účinky na rast a kvalitu vlasov, pomáha pri 

zápale priedušiek, prechladnutiu, je skvelým hnojivom k rastlinkám, 

pomáha mierniť opuchy či hnisavé rany a mnoho ďalších. 

My sme však tento rastlinný odpad (šupky cibule, cvikly, list kapusty) 

využili na farbenie „mramorovaných“ vajíčok. Škrupiny uvarených 

vajíčok sme lyžicou popraskali a nechali povariť vo vode so šupkami 

cibule alebo kapusty. Prírodné farbivá prešli cez porušené škrupinky 

až k bielku vajíčka, ktoré pekne zafarbili v odtieňoch žltohnedej, 

fialovej či červenej farby. Zafarbené boli aj škrupinky, tie však 

putovali neskôr aj s vyvarenými šupkami do bioodpadu. Nezvyčajne 

sfarbené vajíčka chutili výborne.

Takto vieme farbiť aj látky, papier a podobne. Žiakom sa úloha páčila 

A ktoré farbivá sme využili?

ANTOKYÁNY - v listoch, červenej kapusty – modré farbivo 

BETAKYÁNY – v listoch a koreni cvikly – červené farbivo

FLAVONOIDY (KVERCETÍN, KEMPFEROL) – v šupke 

cibule – žltooranžové až hnedé sfarbenie



Čo s pomarančovou kôrou?
✓ Je skvelá pre kompost

Dobre spravíte, ak ju aj vyhodíte - ideálne však do kompostu. Kôra je plná vitamínov, ktoré 

vaša záhrada určite uvíta.

✓ Do záhrady proti mravcom

Ak máte v záhrade mravenisko aj v tomto prípade môže pomôcť obyčajná pomarančová 

šupka. Stačí, ak suché šupky pomeliete na prášok a zmiešate s vodou. Zmes potom vylejte 

do mraveniska.

✓ Voňavý olej na šalát

Pomarančovú kôru (určite použite kôru z BIO pomarančov) môžete namočiť do olivového 

oleja. Kôra olej ochutí a dodá mu skvelú sviežu vôňu a chuť. Olej potom môžete využiť pri 

príprave šalátov.

✓ Do čaju

BIO pomarančovú kôru môžete pridávať aj do ovocných čajov, ktorým pridá na aróme aj 

chuti.

✓ Pridať ich môžete aj do krbu

Suchá pomarančová kôra výborne horí a úžasne vonia.

Žiaci 1. A vyrábali šalát a džús z pomarančov a 

mandaríniek. Odpad z pomarančov - kôrku vysušili 

a naplnili ním textilné vrecúška. Tie si zavesia doma 

do skrine ako odpudzovač molí.

15. AKO VYUŽIŤ POMARANČOVÚ KÔRU?  - TO 

NÁM UKÁZALI NAŠI PRVÁCI



16. Žiaci 3.A triedy využili plody jesene. Rozhodli sa využiť kuchynský odpad, ktorý 

vyprodukovali pri pečení jablkového koláča. Zo šupiek jabĺk si spoločne pripravili chutný 

a zdravý čajík.



17. JABLKOVÝ PRETLAK 

Z OPADANÝCH 

JABĹČOK A JABLKOVÉ 

ČIPSY ZO ŠUPIEK 

Ako zužitkovať jabĺčka, ktoré by inak 

skončili v odpade , sme sa naučili v 2. A v 

rámci projektu Hovorme o jedle, ktorý sa 

u našich detí teší veľkej obľube už 

niekoľko rokov. Spracovávali sme opadané 

jablká, ktoré sme očistili a z dužiny si 

uvarili už takmer zabudnutý recept našich 

babičiek- 100% bio jabĺčkový pretlak. Ten 

deťom tak chutil, že neváhali a zapísali si 

svoj určite prvý kulinársky recept. Ani 

šupky "nevyšli nazmar". Sušením sa 

zmenili sa na chutné čipsy, ktoré budeme 

chrumkať ešte niekoľko dní.



18. SUŠENÉ JABĹČKA  A JABLKOVÝ 

ČAJ V 1. B TRIEDE

V našej triede sme si ukázali, ako dokážeme 

využiť každý kúsok jabĺčka. Na jablkové 

čipsy sme potrebovali pokrájané jablká so 

šupkou, ktoré sme usušili v sušičke na 

ovocie. Z jaderníkov sa nám uvaril chutný a 

zdravý čaj.



19. ZDRAVÉ RAŇAJKY PRE 

NAŠICH ŽIAKOV

V tento deň sme si privstali a kto z pedagógov mohol, 

ten prišiel nachystať zdravé raňajky pre naše deti v 

škole. Ich rozžiarené očká a veľmi rýchlo prázdne stoly 

nás presvedčili, že prekvapenie  pre nich sa vydarilo. 

Kuchynský odpad smeroval do kompostoviska a raz z 

neho bude substrát do záhonov.  Na spoluprácu sme 

tradične oslovili COOP Jednotu Námestovo, ktorá 

deťom venovala pestré druhy ovocia. 









20. KÔSTKOVANIE V 3.B 

TRIEDE

Žiaci 3.B triedy využili kôstky (kuchynský odpad po spracovaní ovocia) zo sliviek a trniek na 

výtvarnej výchove. Výsledkom bol obrázok stromu. Kôstky využili aj na hodine matematiky – učili 

sa násobiť pomocou rozdeľovania kôstiek na kôpky. 



21. PEXESO O ODPADOCH 

NA HODINE ANGLICKÉHO 

JAZYKA

Žiaci 5.A (2. skupina) - 10 žiakov a 8.A - 16 žiakov 

na hodine anglického jazyka vyrábali  anglicko-

slovenské pexeso na tému odpad. Žiaci si 

vyfarbovali vopred vytlačené obrázky rôznych 

druhov odpadu a názvy odpadov si preložili do 

angličtiny. Nakoniec sa pexeso aj zahrali.



22. ŠKOLSKÝ KLUB - tekvice

Aj žiaci školského klubu, ktorí sa celoročne príkladne 

starajú s pani učiteľkou o školskú záhradu, prispeli 

troškou do mlyna. Z nedozretých tekvíc zo školskej 

záhrady  - ktoré by inak skončili v bioodpade – vyrobili 

krásnu jesennú výzdobu v priestoroch našej školy. 

Ukázali svoju šikovnosť aj nápaditosť.



• ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka

• Základná škola

• č.141, 029 64 Oravská Jasenica

• Zúčastnených 191 žiakov z celkového počtu 202

• Najaktívnejšia trieda – 8.A trieda 21 žiakov

• Kompostujeme kuchynský odpad


