
Súťaž pre Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka 
a Slimáčika Naturpáčika „čítajte s nami“

ÚLOHY NA JÚL A AUGUST 2015
PRE DETI A RODIČOV

Odpovede na úlohy nám zašlite do 5. 9. 2015. Vyžrebovanie výhercov sa uskutoční 15. 9. 2015. Kto nevie 
písať, môže kresliť, rodičia radi pomôžu :).

Meno a priezvisko dieťaťa:

Vek dieťaťa:

Meno a priezvisko rodiča alebo zodpovednej osoby:

Adresa:

Telefonický kontakt:

E-mailová adresa:

Nadácia KOSIT a spoločnosť Naturpack získali za EKOknižku ocenenie v celoslovenskej 
súťaži Zlatý mravec v kategórii Environmentálna výchova. 

Zlatý mravec 
pre EKOknižku
EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je jedinou 

detskou publikáciou, ktorá sa venuje výhradne ekológii  
a odpadom. Jej hlavnými postavami sú Ježko Separko, Slimáčik 
Naturpáčik a ich priatelia, ktorí riešia rôzne situácie a problémy 
týkajúce sa ochrany životného prostredia. Knižka bola oficiálne 
pokrstená 7. októbra a o päť týždňov neskôr získala cenu odpadového 
hospodárstva Zlatý mravec.

EKOknižka vznikla na základe celoslo-
venskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú 
vyhlásila Nadácia KOSIT pre učiteľov 
materských a základných škôl prvého 
stupňa minulý školský rok. Zapojilo sa do 
nej viac ako 80 škôl s vyše 160 dielami. 
Z najlepších prác bola zostavená zbierka 
básní, rozprávok a piesní pre deti vo veku 
4 až 10 rokov. Garantom hudobnej časti 
bol Marián Čekovský a literárnej Daniel 
Hevier. 

Publikácia je podporená stránkou www.
nadaciakosit.org s celoročnými úlohami 
a súťažami o zaujímavé ceny. Rodičia  
a učitelia na nej nájdu aj objednávkový   
formulár, prostredníctvom ktorého si mô-
žu knihu v cene 9,90 eur kúpiť. Časť sumy 
poputuje košickému útulku.  „Finančné 
prostriedky za knihy budú ,recyklované´ 
smerom k ďalším environmentálnym pro-
jektom pre deti a mládež a na pomoc tým, 
ktorí  to  potrebujú.  Ako  bonus  poputuje 
1  euro z každej predanej knižky na pod-

poru Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov  
v  Haniske,  ktorá  prevádzkuje  košický 
útulok pre opustené zvieratká,“ vysvetľuje 
Jana Končeková, riaditeľka Nadácie  
KOSIT. 

V EKOknižke si nájdu malí čitatelia  
aj úlohy, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu 
a logiku. Učia ich tvorivo myslieť, hľadať 
súvislosti a porozumieť čítanému textu. 
O tom, že je to naozaj výnimočné dielo, 
svedčí aj ocenenie v celoslovenskej súťaži 
Zlatý mravec. Nadácia KOSIT a spoločnosť 
Naturpack získali za EKOknižku ocenenie  
v kategórii Environmentálna výchova. 
Publikácia má podľa poroty všetky pred-
poklady na to, aby sa stala súčasťou 
učebných pomôcok pri výučbe environ-
mentálnej výchovy na školách. 

Veronika Samková
Foto: archív Nadácie KOSIT

www.nadaciakosit.org

EKOknižku si môžete objednať 
na www.nadaciakosit.org

Vyplnené súťažné formuláre a obrázky zašlite Ježkovi Separkovi na poštovú adresu:
Ježko Separko
Nadácia KOSIT
Rastislavova 98
043 46 Košice

alebo oskenovaný formulár a obrázky zašlite na e-mailovú adresu: 
jezko.separko@gmail.com

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s použitím zaslaných fotografií, kresieb a vyplnených súťažných 
materiálov na propagačné účely (napr. výstava, webstránka Nadácie KOSIT, letáky a ďalšie).

podpis zákonného zástupcu dieťaťa



Rozprávka: Ako si zvieratká upratali les

Úloha 1: 

a) Do čoho sa zamotal ježko na začiatku príbehu? 

JEŽKO SA ZAMOTAL DO ...

b) Do akého kontajnera by ste túto vec zahodili?

ZAHODIL/A BY SOM TO DO ...

c) Zvieratká si z odpadkov vyrobili na konci rozprávky rôzne užitočné drobnosti. Ako by ste odpad zre-
cyklovali vy? Svoje nápady nám môžete napísať alebo nakresliť.

d) Slimáčik vám na konci príbehu dáva jednoznačnú úlohu. Vyrobte z odpadkov strašidlo a odfotografujte sa 
s ním!



Básnička: Na výlete

Úloha 2:

a) Pošlite Ježkovi Separkovi vlastnoručne vyrobený pozdrav z miesta dovolenky alebo z výletu, kde sa vám 
najviac páčilo a napíšte nám aj prečo.

b) Nakreslite nám obrázok z miesta, kde ste nedávno výletovali. Nezabudnite naň nakresliť zvieratká, ktoré 
ste po ceste stretli alebo ste stretnúť chceli a všetko, čo ste po ceste videli. 

Pesnička: Jeden dva tri štyri 

Úloha 3: 

a) Skúste vyrobiť papierovú bábku zvieratka (zvierati ek) akejkoľvek veľkosti  z pesničky Jeden, dva, tri a štyri 
a zašlite nám vaše výtvory. 

WWW.NADACIAKOSIT.ORG


