
 
 

        

Milí rodičia, učitelia, žiaci, športovci, ale i dobrovoľníci!!! 

Chceli by sme opäť prispieť k čistote športového areálu a okolia školy. 

4. ročník, sobota 8.4.2017, 8.00-12.00 hod. 

Miestny úrad Mestskej časti Karlova Ves nám zabezpečí vrecia na odpad, rukavice, náradie a odpad odvezie.  

Týmto vás srdečne pozývame a vopred ďakujeme za účasť. 

Program: 

8.30 - 9.00: príprava náradia 

9.00 – 9.15: registrácia účastníkov podľa tried 

9.15 – 10.30: upratovanie okolia školy a športového areálu  

10.30 – 10.45: občerstvenie (čaj, káva, niečo na prejedenie) 

10.45 – 11.30: športové hry pre deti, komunitné dialógy rodičov 

11.30 – 11.45: vyhodnotenie  

11.45 – 12.00: ukončenie  



OCENENIA ZA UPRATOVANIE: 

1. Najpočetnejšia trieda: žiaci (poukážka do cukrárne Dlhé Diely)  

2. Najpočetnejšia trieda: rodičia (kvalitný nápoj pre dospelých) 

3. Najpočetnejšia skupina učiteľov (prvý a druhý stupeň) 

4. Vyzbierané najväčšie množstvo odpadu (3 poukážky na pizzu Dlhé Diely) 

5. Vyzbieraná najväčšia hmotnosť odpadu (3 poukážky na pizzu Dlhé Diely) 

6. Najnáročnejší úsek (3 poukážky na pizzu Dlhé Diely) 

7. Najviac separovaného odpadu (poukážka na nákup do školského bufetu) 

 

OCENENIA ZA ŠPORTOVÉ HRY: 

1. Stupeň (prekvapenie) 

2. Stupeň (prekvapenie) 

 

Upratovanie bude rozdelené do sektorov: 

Sektor A: okolie budovy školy do vzdialenosti 20 m (chodníky a zeleň) 

Sektor B: odkvapový žľab zo zadnej strany budovy školy - vstup do veľkej telocvične 

Sektor C: spodné basketbalové ihrisko a úsek pozdĺž plotu Majerníkova ul. (šikmý svah ku chodníku) 

Sektor D: dráha doskočiska a vedľajšie ihrisko (vnútorný a vonkajší obvod okolo ihriska) 



Sektor E: trávnatá plocha od chodníka, 4 nevyužívané ihriská až ku plotu ul. Ľudovíta Fullu 

Sektor F: vyčistenie lesíka (hlavne rozbité fľaše) 

Každý sektor bude mať svojho koordinátora skupiny – 6 skupín. 

 

Zbiera sa: papier, kov, sklo, drevo, spadnuté konáre, stavebný odpad, kamene, matrace, ... 

 

Odpad sa bude zbierať na určených miestach, ktoré budú označené: 

1. Zo zadnej strany budovy školy – veľká telocvičňa za bránkou plota. 

2. Pri bunkri – vedľa vstupu do bazéna 

3. Pri hornom ihrisku za plotom 

 

   



   

 

Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z., Majerníkova 62, 841 05 Bratislava 


