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 Enviromentálna výchova je za-
komponovaná  v  mnohých vý-
chovno – vzdelávacích aktivi-
tách, ktoré sú ponúkané žiakom 
Súkromného školského internátu 
na ulici Sabinovskej v  Prešove. 
„Prostredníctvom nich sa žia-
ci učia pozorovať, citlivo vní-
mať i  hodnotiť konanie ľudí 
vo vzťahu k  životnému pros-
trediu. Dôraz sa kladie na roz-
voj enviromentálneho cítenia 
žiakov a  sebareflexie vo vzťa-
hu k  vlastným možnostiam 
v  rámci zveľadovania príro-
dy a  úpravy okolia školského 
internátu. Veľmi zaujímavá 
činnosť pod názvom „Príbeh 
papiera“ sa niesla v duchu re-
cyklácie papiera ako efektív-
nej formy ochrany životného 
prostredia,“ informovala Erika 

Hlivjaková, vychovávateľka SŠI, 
Prešov

  Žiaci pochopili, že odpad nemu-
sí zostať len odpadom. Nepotreb-
nému papieru vdýchli život vlast-
nou šikovnosťou a nápaditosťou. 
„Umenie “tvoriť“ nespočíva 
v nakupovaní drahých materi-
álov, ale v schopnosti vytvoriť 
zo starého papiera originálnu 
dekoráciu. Nosnou myšlienkou 
otvorenej výchovnej ukážky 
bolo dať papieru druhú šancu. 
Tá zaujala žiakov natoľko, že 
v tvorivých dielňach si z done-
seného starého papiera vytvo-
rili jedinečné výrobky,“ dodala 
vychovávateľka. Finálne výtvo-
ry kreatívnych žiakov potešia 
ich najbližších pod vianočným 
stromčekom, zároveň zdobia pre-

krásne prostredie Súkrom-
ného školského internátu. 
Anjeli z  novín a časopisov, 
jedlička z roliek toaletného 
papiera, vianočné hviezdy, 
ale aj moderný 3D – obraz 
potešia aj srdcia ľudí preží-
vajúcich jeseň života v  Za-
riadení pre seniorov na ulici 
Veselej v Prešove. 
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 (pv) - Stredoškoláci zo Spo-
jenej školy Ľ. Podjavorinskej 
pripravili minulý týždeň zau-
jímavé workshopy pre deviata-
kov zo Základnej školy na ulici 
Československej armády. Uká-
zali im čo všetko už dokážu a, 
že remeslo ma zlaté dno.  

 „Chceli sme tiež, samozrejme, 
pritiahnuť ich pozornosť na od-
borné školstvo. Žiaci svojou prá-
cou ako sú zmenšenina výťahu 
s ovládaním, naprogramovaná 
svetelná  križovatka, trenažé-
rom na zapojenie elektromoto-
ra, priemyselné a domové rozvá-

dzače, úprava a retušovanie fo-
tografií,  ručné práce žiakov ako 
kladivká, prezentovali odbory, 
ktoré študujú. Ide o odbory ako 
mechanik mechatronik, mecha-
nik elektrotechnik, grafik di-
gitálnych médií a programátor 
obrábacích a zváracích centier,“ 
uviedol učiteľ Oto Sokolovský. 

  Žiaci ZŠ si mohli všetky tieto 
práce pozrieť  a vyskúšať si za-
krimplovať internetový kábel, na-
lisovať koncovku, vyskúšať ovlá-
dať robota diaľkovým ovládaním, 
alebo aj mobilom.
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Nevšedný príbeh papiera

Robota ovláda mobilom

  (pv) - Problematika ekológie je v dnešnej dobe aktuálnejšia ako ke-
dykoľvek predtým. Ekologická záťaž naberá na extrémnej intenzite, 
a práve preto jej nesmie chýbať priestor ani vo výchovno – vzdelá-
vacom procese detí a mládeže. Formovanie všestranne a harmonic-
ky rozvinutej osobnosti kráča ruka v ruke s rozvíjaním pracovných 
zručností a kladného vzťahu k svojmu okoliu i prírode vôbec.


