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

ÚlOhy Na marEc a apríl 2015
prE triEdNE KOlEKtívy

Odpovede na úlohy zašlite do 30. 4. 2015 na adresu klub@nadaciakosit.org. vyžrebovanie výhercov sa 
uskutoční 15. 5. 2015. Kto nevie písať, môže kresliť, učitelia radi pomôžu :).

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

Názov materskej školy / základnej školy:

Adresa školy:

Trieda:

Počet detí:

Meno a priezvisko zodpovednej osoby:

Telefonický kontakt:

E-mailová adresa:

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

podpis zodpovednej osoby

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).



Básnička: Zberný dvor

Úloha:

Deti, nakreslite jeden spoločný obrázok zberného dvora podľa básničky. 

Pani učiteľky a páni učitelia, nezabudnite nám obrázok zaslať na adresu Nadácie KOSIT.

rozprávka: Zuzankin poučný výlet

Úloha:

Pani učiteľky a páni učitelia, ak ste si našli čas na divadielko „Zuzankin poučný výlet“, určite nám pošlite 
fotky alebo video záznam.

Bonusová úloha ku dňu Zeme: EKOkalendár

deti, mesiac apríl má 3 sviatky, ktoré sa týkajú prírody. Je to deň stromov, deň Zeme a Svetový deň 
vtáctva.

Správne odpovede zakrúžkujte.

Svetový deň vtáctva

Jeho korene siahajú až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, 
ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne. Tento sviatok sa traduje od roku 1900 a prvotne bol spájaný aj s osla-
vou stromov.
 
Tento dátum nie je náhodný, ale spája sa práve s príletmi sťahovavých vtákov. Poďľa ornitológov je apríl 
mesiacom, kedy k nám priletí najviac vtákov. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky, menej z Ázie.

1. Ktorý deň v mesiaci sa oslavuje Svetový deň vtáctva?

  a/31.3.    b/1.4.     c/15.4. 

2. Koľký rok sa oslavuje v tomto roku?  
 
  a/115    b/215     c/315 

3. Aký je odhad počtu vtákov, ktorý k nám priletia v apríli?  

  a/10 miliónov    b/20 miliónov   c/30 miliónov



deň Zeme

„Bolo to totiž práve a/ 15. b/ 22. c/ 28. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení 
fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, 
demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí 
jedinečnou.

Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým 
sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME 
so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). V tomto roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac 
ako a/5o miliónov b/100 miliónov c/200 miliónov ľudí v a/80 štátoch b/140 štátoch c/210 štátoch sveta, vrátane 
vtedajšej ČSFR. Postupne vznikali aj regionálne a národné ústredia na celej zemeguli…“ 

deň stromov 

„Tento deň sa slávi po celom svete už od polovice a/18. b/19. c/20. storočia. Dátum osláv Dňa stromov sa líši 
podľa klimatických podmienok jednotlivých zemí. V roku 1951 prijala FAO (Food and Agriculture Organi-
sation) Spojených národov nasledujúce uznesenie: “Konferencia uznala za potrebné, aby si všetci ľudia 
uvedomovali ako estetickú a psychologickú, tak i hospodársku hodnotu lesa, a preto doporučuje, aby sa 
každoročne vo všetkých členských štátoch slávil svetový sviatok stromov a to v dobe, kedy je to v lokálnych 
podmienkach vhodné.”

www.NadaciaKOSit.Org


