ENVIRONMENTÁLNY PROJEKT PRE ŠKOLY - ALINO

Priestor okolo nás je stále viac a viac ovplyvňovaný naším životom a prácou. Na druhej strane
funguje ako dobré zrkadlo. Veľmi presne s určitým časovým posunom odráža všetko dobré aj zlé, čo
doň vnášame. Tento priestor si vyžaduje čoraz viac našu pozornosť a starostlivosť a preto si zaslúžil aj
pomenovanie ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Rovnakú pozornosť a vážnosť, akú musíme venovať ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU, je potrebné venovať aj výchove detí k ENVIRONMENTÁLNEMU SPRÁVANIU. Je nutné
hľadať primerané formy výchovy, aby keď budú dospelí, vnímali svoje okolie a vlastne celú Zem, ako
dar.
Deti a Zem, nádej a dar
Pod týmto mottom pripravila nezisková organizácia Alino, environmentálny projekt pre deti
základných škôl. Názov organizácie aj projektu má meno malého mimozemšťana ALINA, okolo
ktorého sa rozvíja environmentálny príbeh jeho pobytu na Zemi. Chceme hravou formou cez príbeh
ALINA a pomocou recyklácie obalov potravín výlučne z hliníkového materiálu, naučiť deti
environmentálne sa správať. Predpokladáme, že ak sa deti nadchnú pre hru a súťaž, dokážu zapojiť aj
ostatných členov rodiny do recyklácie. Takúto skúsenosť máme po realizácii pilotného projektu na
Základnej škole Martinská v Žiline. Deťom pomáhali súrodenci, rodičia, aj starí rodičia.
Pre celý projekt je veľmi dôležitá aj spolupráca riaditeľov a učiteľov základných škôl a ich správne
usmerňovanie a motivovanie žiakov.

Pilotný projekt

Vytvárať vzťah k ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU a získavať ENVIRONMENTÁLNE návyky je potrebné od
detského veku. To je cieľ projektu ALINO. Keďže hravou formou sa to uskutočňuje najľahšie,
nezisková organizácia ponúkla príbeh malého mimozemšťana, ako spôsob prirodzeného získavania
týchto návykov.
ALINO prežil haváriu svojej vesmírnej lode na Zemi a aby nezahynul , musí zahnať hlad. Na planéte,
z ktorej pochádza, sa potraviny vyrábajú z hliníka (odtiaľ meno ALINO, alumínium, Al- hliník). Deti,
ktoré ho našli a skamarátili sa s ním, zbierajú a pripravujú mu hliníkové dobroty. Hliníkové lupienky
(viečka z výrobkov – smotana, jogurty, viečka z nátierok, paštét, rybacích šalátov, tresky v majonéze
a pod.).
Hliníkové guľky (hliníkové obaly z malých syrov, čokolád, potravinárske Al fólie).
Hliníkové pagáčiky (z plechovíc nápojov, obalov nátierok, Al vrchnákov...).
Deti tieto dobroty zbierali a pripravili z obalov potravín doma v rodine. Obaly očistili a upravili ich do
podoby spomínaných lupienkov, guliek a pagáčikov. Potom ich následne cca 1x mesačne priniesli do
školy. Po zvážení a zaevidovaní organizátor odobral prinesené ,,dobroty pre ALINA“.
Príprava ,,jedla“ pre ALINA vo forme lupienkov, guliek, a pagáčikov nie je samoúčelná, nie je to len
kvôli hre. Má zabezpečiť zníženie objemu nazbieraného materiálu, znížiť spotrebu prepravných

obalov, manipulačného priestoru a v konečnom dôsledku zefektívniť dopravu a samotnú tavbu pri
recyklácii hliníka.
Pilotný projekt sa uskutočnil na Základnej škole Martinská v Žiline. Vďaka veľkej iniciatíve pani
riaditeľky Mgr. Veselskej a ústretovosti a ochoty kolektívu triednych učiteľov deti prinášali ALINOVI
dobroty počas celého školského roka. Zaujímavý bol priebeh, pretože každý nasledujúci odber bol
o dosť väčší. Na konci školského roka bolo pre ALINA vyzbieraných skoro 300 kg ,,hliníkových dobrôt“
z obalov potravín výlučne z hliníkového materiálu.
Podľa slov samotných žiakov, pomáhali ALINOVI súrodenci, rodičia, aj starí rodičia.
Na základe skúsenosti z pilotného projektu musíme skonštatovať, že bez osobného prístupu
samotných pracovníkov školy, podpory zo strany riaditeľa školy, bez vysvetľovania a motivácie žiakov,
by projekt nebol úspešný.

Zázemie a podpora projektu ALINO

Prezentovať ciele a podporu projektu ALINO chceme pomocou web stránky www.prealina.sk.
Okrem iných informatívnych aktivít budeme v rámci motivácie uverejňovať Ligu škôl projektu
v množstve pripravených dobrôt pre ALINA. Na základe celkového poradia v závere školského roka
budú nominované trojčlenné družstvá z jednotlivých škôl na záverečný ALINO cup.
Na podporu motivácie sa budú počas jednotlivých mesiacov školského roka na web stránke
prihovárať deťom mediálne známi ľudia. Budú z rôznych profesií a z rôznych oblastí života.
Školám zúčastneným na projekte bude potrebné zabezpečiť viacero vecí na úspešný priebeh.
Kartónové škatule pre jednotlivých žiakov na zber ,,dobrôt“ v rodinách, plastové vrecia na
zhromažďovanie, váženie a odber v tzv. preberací deň.
Každá škola pre motiváciu žiakov by mala dostať putovného ALINA pre najlepšiu triedu. Pre každú
zúčastnenú školu musí byť dostupný krátky inštruktážny film, kde sa vysvetlí, ako sa pripravujú
lupienky, guľky a pagáčiky.
Kvôli podpore oslovujeme firmy, ktoré na obaly svojich výrobkov používajú materiál vyrobený
z hliníka. Snažíme sa, aby v sebe objavili dobrý pocit, že podporili projekt, ktorého hlavným cieľom je
vychovať generáciu so zodpovedným prístupom k svojmu okoliu a Zemi.
Oslovujeme aj organizácie, ktoré vo svojej činnosti riešia tému ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
Za každú, aj najmenšiu podporu, budeme vďační a budeme radi, keď si nakoniec všetci uvedomíme,
že to robíme pre seba.

Všetkým, ktorí pomôžu, srdečne ďakujú autori projektu.

