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Čo sa dnes dočítate? 

Ako prebiehal druhý deň v dennom detskom 

tábore, čo je napísané na žltých kontajneroch, 

a väčšinou o tom nikto nevie , nápady ,čo si 

môžeme   vyrobiť z použitej plastovej fľaše a 

čaká Vás druhá časť tajničky.   

 

Správy  Zelenej EKOhliadky  

Včera sme pre Vás pripravili  zelené 

noviny, niektorí ich majú v schránkach, no 

v rámci ekologického správania ich tlačíme 

v obmedzenom množstve. Ak  ich chcete 

dostať v  elektronickej  forme, napíšte 

správu na FB na profile Materina dúška 

Sološnica alebo mail: 

starosta@solosnica.sk .  

                                  Dotriedenia, priatelia!  

 

Dúškovo je názov denného detského tábora, ktoré OZ Materina dúška organizuje od roku 2009. 

K letnému turnusu  sa pridal aj jarný a neskôr  sme sa rozhodli , že počas leta pripravíme dva turnusy. 

Záujem o tábor neklesal, naopak. Postupne  k nám začali chodiť aj deti z okolitých obcí , ba dokonca 

aj zo zahraničia. Nie, necestovali každý deň  do Sološnice. Boli u babky a dedka na prázdninách, ale 

počas dňa prišli do Dúškova a poobede si užívali so starými rodičmi. Záujem o  tábor nás teší , ale aj 

zaväzuje. Program treba pripraviť tak, aby sa deti nenudili. Prestriedať zábavu s niečim náučným, 

šport s tvorivými dielňami, interiér s exteriérom.  A na záver pripraviť pre deti výlet. Tento rok to 

bude do obce Prietrž, do firmy Petrus, kde sa oboznámime s ručnou výrobou papiera. Poviem Vám, 

teda vlastne napíšem, že už sme toho s deťmi precestovali dosť. Keď sme išli do Malaciek a povedali 

sme rodičom, že ideme aj do múzea, alebo do krýpt, niektorí ani nevedeli, že tam niečo také je. 

Navštívili sme Policajnú školu v  Pezinku,  Živý dvor v Malých Levároch, Plavecký hrad, Smolenický 

zámok... Každý rok sme sa snažili  priniesť  niečo nové a zaujímavé. Tento rok sú tou zmenou aj tieto  

noviny.  Želám  všetkým  účastníkom Dúškova 2015 - malým aj veľkým -  veľa pekných zážitkov . 

            

           Hanka

mailto:starosta@solosnica.sk


Dokážete si predstaviť život bez plastov? Ja osobne veľmi ťažko. Všade, kde sa pri čítaní tohto 

príspevku obzriete,  určite uvidíte niečo z plastu. Je všade okolo nás. Plasty sa ľudovo nazývajú 

„umelá hmota“ a to preto, že sú vyrobené z ropy a teda nie sú prírodného pôvodu.  

Triedenie odpadov, teda separácia, je dôležitá preto, že použitím vytriedeného odpadu môžeme 

zachrániť pôvodné zdroje. V našom prípade ušetríme ropu. Teda zo starého vytriedeného plastu 

vyrobíme nové plastové nádoby, oblečenie, fľašky a iné. Takto nemusíme použiť ropu na výrobu 

nových plastov.  

Podľa zistení archeológov a historikov, separovali a recyklovali už naši dávni predkovia. Snažili sa 

využívať materiály, ktoré mali opätovne, pretože vedeli, že ich spracovaním sa menej narobia teda 

minú menej energie. Prečo si toto dnešní ľudia málo uvedomujú?  Prečo sa musíme učiť separovať 

a nie je to pre nás samozrejmé?  

Do žltých plastových zberných nádob môžu ísť plastové nádoby ako: fľaše od nápojov, obaly od 

jogurtov, opláchnuté obaly od šampónov ... Ale môžu sem ísť aj plechovky od nápojov alebo rybičiek. 

A zároveň sem môžu ísť aj viacvrstvové obaly ako sú obaly od mlieka alebo džúsov.. To,čo tam 

nepatrí, je napríklad: drevo, polystyrén, textil, sklo,... 

*Napríklad recykláciou 10 plechoviek ušetríme energiu na prevádzku 30 počítačov počas 1 hodiny.  

(zdroj:https://www.facebook.com/EkolampSlovakia/photos/a.297282170317256.74909.2012765865

84482/971227962922670/?type=1 [22.7.2015]). 

*Viac ako 40% všetkej svetovej ocele dnes získavame recykláciou spotrebičov, strojov či 

plechoviek.(zdroj:https://www.facebook.com/EkolampSlovakia/photos/a.297282170317256.74909.

201276586584482/941669405878526/?type=1 [22.7.2015]) 

*Na výrobu 1 koberca treba 150 PET fliaš. Je to minimálne množstvo. (zdroj: 

https://www.facebook.com/EkolampSlovakia/photos/a.297282170317256.74909.201276586584482

/950893631622770/?type=1&theater [22.7.2015]). 

*Jedna teplučká, hrejivá flisová bunda (deková bunda) bola v minulom živote 30 plastových fliaš. 

(zdroj:https://www.facebook.com/EkolampSlovakia/photos/a.297282170317256.74909.2012765865

84482/935995956445871/?type=1&theater [22.7.2015]). 

Mgr. Júlia Jánošíková           

 

 

          TAJNIČKA č.2                                                                                                                                    

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

1. stolička pre kráľa  

2. horná končatina  

3. tenký kúsok dreva  

4. nebo, raj 

5. hlupák   

 

 

Vedeli ste , že  

*ak je kontajner na plasty plný , môžete 

priniesť vytriedený odpad vo vreci na OÚ?  

*že do kontajnera na plasty sa vyhdzujú aj 

Tetra Paky ,teda krabice z mlieka a džusov?  

*existuje lis na plastové fľaše, ktorý hravo 

stlačíte prázdnu fľašu ?

Tieto noviny vyšli s podporou:                         

https://www.facebook.com/EkolampSlovakia/photos/a.297282170317256.74909.201276586584482/950893631622770/?type=1&theater
https://www.facebook.com/EkolampSlovakia/photos/a.297282170317256.74909.201276586584482/950893631622770/?type=1&theater

