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Gymáci jedlom neplytvajú, oni všetko popapajú ...........
Naša škola je veľmi aktívnou v projekte Zelená škola, prostredníctvom ktorého sme sa zapojili
do grantového programu "Menu pre zmenu". Vyhlasovateľom projektu je CEEV Živica
a podporovateľom Nadácia Tesco. Cieľom programu je podporiť praktické aktivity škôl zamerané na
globálne vzdelávanie v oblasti zodpovednej spotreby potravín. Projekt našej školy bol zameraný na
zamedzenie plytvania potravinami a vzdelávanie v uvedenej oblasti.
Počiatočnou fázou projektu sa stala realizácia prieskumu o spotrebe potravín v domácnostiach
v našom regióne, ktorý sme realizovali na začiatku septembra. Následne sme na škole vyhlásili súťaž
o najlepší recept zo surovín, ktoré nám najčastejšie zostávajú v chladničke a neskôr v koši.
Dňa 27.11. 2017 kolégium Zelenej školy pod
vedením PaedDr. Miroslavy Kormanovej a Mgr.
Marianny Židekovej zrealizovalo na pôde nášho
gymnázia akčný deň pod názvom Dnes varím ja
.....V priebehu prvých troch vyučovacích hodín sa
žiaci

rozdelili a pripravovali

rôzne jedlá, ktoré

môžeme bežne doma zo zostávajúcich potravín
pripraviť. Niektorí pripravovali chlebík vo vajíčku, sladké kokosové guľky, zemiakové placky, toasty,
hrianky, šalát z krabích tyčiniek, cesnakovú aj avokádovú nátierku, dokonca tiež cestovinový šalát.
Zástupcovia každej triedy pripravili plagát, na ktorom bol popísaný konkrétny recept zo surovín, ktoré
nám bežne ostávajú v chladničke a postup
prípravy daného jedla. Na koniec každá
trieda svoje jedlo naservírovala, ponúkala
svojím

spolužiakom

zamestnancom

a

ostatným

našej školy, pričom boli

všetci priebežne informovaní o cieli nášho
projektu.
Na

triednických

hodinách

žiaci

Kolégia Zelenej školy so spolužiakmi diskutovali na tému dátumu spotreby a tiež dátumu trvanlivosti
potravín.

Sme veľmi spokojní s priebehom celého projektu a dúfame, že sa takého akcie na škole budú
pravidelne opakovať, aby sme žiakov aj iným spôsobom motivovali k zamysleniu sa nad tým, akou
konzumnou spoločnosťou sme sa stali, ale tiež k tomu, aby sami hľadali rôzne východiská a nápady na
riešenie súčasnej situácie.
PaedDr. Miroslava Kormanová

