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O projekte 

 V projekte sa zameriavame na hospodárenie vodou 

 Monitorujeme rieku Slatina 

 Zvýrazňujeme globálne otepľovanie a problémy s ním spojené pre verejnosť 

 Snažíme sa analyzovať riešenia pre zástavu globálneho otepľovania 



Video 

 Do televízie v školskom vestibule sme zostrihali video o globálnom otepľovaní 

 Vo videu sme predstavili základné problémy globálneho otepľovania a opýtali 

sme sa žiakov a učiteľov na ich názory 

 Tiež sme sa pýtali aký názor majú na separovanie odpadu a či doma separujú 

odpad 



Ivanove video 



Relácia 

 Do rozhlasu sme napísali a nahovorili reláciu o Globálnom otepľovaní aby sme 

oboznámili žiakov našej školy o problémoch našej planéty 



Výtvarná súťaž 

 Zorganizovali sme výtvarnú súťaž 

 Žiaci si mohli vybrať ľubovoľný formát a mali kresliť na tému: Prírodné 

problémy planéty Zem. 

 Mohol sa zapojiť prvý aj druhý stupeň našej školy 

 Všetci zúčastnení dostali ceny 

 



Rozbory vody 

 Monitorovanie uskutočňujeme so spoluprácou združenia Slatinka 

 Meranie sme urobili štyrikrát pod Zvolenským zámkom 

 Na rozbory vody sme používali merací systém Pasco 

 So vzorkami sme pracovali v škole 

 

 



Prehľad meraní 

Mesiac Vzorka vody pH PO4 

(fosforečnany) 

(limit:0,4 mg/l) 

NH4 

(ammónium) 

(limit: 1 mg/l) 

NO3 

(dusičnany) 

(limit: 5 mg/l) 

NO2 

(dusitany) 

(limit: 0,02 mg/l) 

December nepriehľadná 7,5 0,50 mg/l 

 

 0,2 mg/l 10 mg/l _____ 

Január polopriehľadná 7 0,25 mg/l  0,2 mg/l 10 mg/l _____ 

Február nepriehľadná 

 

6,5 0,25 mg/l 

 

 0,2 mg/l 10 mg/l 0,2 mg/l 

 

Marec nepriehľadná 

 

7 0,25 mg/l 

 

 0,2 mg/l 10 mg/l 0,2 mg/l 

 



Opatrenia pre Zvolen 

Pre našu školu: 

 Dažďová voda by sa zbierala do 

nádob, ktoré naša škola má. 

Nazbieraná voda by sa využívala 

napr. na splachovanie a polievanie 

kvetov. 

 Dažďovú vodu by sme mohli 

využívať aj v školskej záhrade. 

 Cez leto by žiaci mohli chodiť 

vysádzať kvety na verejné 

priestranstvá  a do parkov.  

 

 

 

Pre naše mesto: 

 Chytať dažďovú vodu do nádob a 

zalievať ňou „zelené“ verejné 

priestranstvá (námestie). 

 Z dažďovej vody, ktorá by sa 

zbierala v nádržiach, by sa mohol 

vytvoriť potok, ktorý by išiel cez 

námestie ako okrasa. 

 Na strechy veľkých budov (nákupné 

centrá, školy...) urobiť zelené 

strechy. 

 Malé jazierka na námestí (s 

dažďovou vodou). 

 

 



Školská záhrada 

 Dažďová voda by sa zbierala a neskôr by ňou žiaci polievali rastliny v školskej 

záhrade 

 V záhrade by sa mohla napríklad pestovať zelenina, ktorá by sa využívala v 

školskej jedálni 

 Vypestovaná zelenina by bola zdravšia ako zelenina z obchodu a žiaci by sa pri 

tom naučili niečo viac o prírode 

 Táto aktivita by sa mohla realizovať na hodinách techniky alebo biológie 

 

 



Ďakujeme za 

pozornosť 


