
Urobme si v skriniach 

poriadok a 

pomôžme Zemi! 

 

Milí malí a veľkí Recyklohráči! 

V poslednej úlohe sme sa trošku bližšie pozreli na tému recyklácie textilu. Ako ste sami zistili, 

v skriniach máte mnohokát veľa vecí, ktoré naozaj nenosíte, pretože sú už obnosené, mále, 

široké, úzke alebo vám nesedia a nechávate si ich tak povediac „ len pre istotu“….  

Sami ste si mohli vyskúšať, že z nepotrebných vecí ste ešte vedeli vytvoriť užitočné. Na škole 

ste si to vyskúšali  „v malom“ - s pár kusmi oblečenia…..náš partner v „textilných úlohách „ – 

nezisková organizácia EKOCHARITA to však vie urobiť „vo veľkom“ a dokáže ďať druhú 

šancu každej veci, ktorú nájde vo svojich textilných kontajneroch.  

Možno bude pre vás šokujúca informácia, že na výrobu jedného trička sa minie až 2700 litrov 

vody alebo až 10 percent celosvetových emisií skleníkových plynov vzniká práve pri výrobe 

odevov a obuvi. Je to viac, ako vyprodukujú všetky medzinárodné lety a namorná doprava 

dohromady! 

Keď si to uvedomíme, tak už pre nás vôbec nebude cool každý mesiac nové tričko od 

svetoznámej značky alebo mať doma  20 párov topánok.  

COOL je dobrovoľná skromnosť….aj v oblečení!       

A keď už máte doma plné skrine oblečenia, tak sa zapojte do našej novej 

Recyklohráčskej výzvy, v ktorej je hlavním partnerom nezisková organizácia 

EKOCHARITA! 

Urobme si v skriniach poriadok a pomožme Zemi! 

Celý február môžete na škole zbierať staré oblečenie a topánky.  

✓ spropagujte zber na škole a medzi rodičmi pomocou nášho plagátika (v prílohe) 

✓ na adresu skola@ekocharita.sk napíšte, či sa do zberu zapojíte 

✓ oblečenie a obuv dávajte, najlepšie do 120 litrových vriec 
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✓ na konci februára pošlite email s adresou školy, kontaktom, počtom žiakov na škole  a 

množstvom vyzbieraných vriec na adresu: skola@ekocharita.sk  

V marci sa vrecia po školách budú zbierať. Odvoz zo školy sa uskutoční len v prípade, že škola 

bude mať na odvoz minimálne 20 vriec, čo verím, že hravo zvládnete a budete mať omnoho 

viac. 

Na propagáciu zberu na škole a medzi rodičmi nájdete v prílohe plagátik, do ktorého si 

možete vpísať dátum zberu na vašej škole a  poslať ho rodičom, zavesiť na web stránky školy 

alebo na vývesku obce. Ak si trúfate, pokojne urobte zo zberu aj komunitnú akciu a môžete 

textil zbierať aj na obecnom úrade. Ako si to vymyslíte a zariadite, necháme na vás. Skúste do 

organizovania zberu zapojiť aj samotných žiakov a rozdeliť im úlohy.  

A prečo sa máte, okrem dobrého pocitu z ochrany životného prostredia, snažiť?  

Všetky školy, ktoré sa do výzvy a zberu zapoja budú hrať o 20 skvelých workshopov o 

recyklácii textilu. Workshop získa: 

✓ 10 škôl s najvačším množstvom odovzdaného textilu a obuvi  a  

✓ 10 škôl s najvačších množstvom odovzdaného textilu a obuvi v prepočte na žiaka. 

Navyše 10 koordinátorov bude odmenených 50 eurovými poukážkami: 

✓ 5 koordinátorov zo škôl, ktoré odovzdajú najviac textilu a obuvy 

✓ 5 koordinátorov zo škôl, ktoré odovzdajú najviac textilu a obuvy v prepočte na žiaka 

 

Tak neváhajte, pridajte sa k našej výzve a spoločne si pre ochranu Zeme 

upracme skrine! 
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