
ŽiACI V BADíNE VYTVORILI SLOVENSKÝ REKORD
Základná škola s materskou školou v Badíne,
v spolupráci s Obecným úradom a zberovou
spoločnosťou SITASlovensko, a. s., pripravili
v priestoroch ZŠ environmentálny deň s názvom Buď
EKO,ale s rozumom, ktorý vyvrcholil pokusom o zápis
do Knihy slovenských rekordov.

Deti od začiatku školského roka zbierali PET fľaše. Foto: bystricoviny.sk

Čo ekologické sa v tento deň
dialo v Badíne? Predovšet-
kým išlo o to, ako predchá-
dzať vzniku odpadov v do-
mácnosti a naučiť sa správne
ich triediť. Preto si organi-
zátori pripravili Cestu plas-
tu, ktorú od rána absolvovali
všetci žiaci školy v dopo-
ludňajších hodinách. Od za-
čiatku školského roka deti
zbierali v škole' PET fľaše
s objemom 1,5 L Súčasťou
tohto podujatia bola aj tipo-
vacía súťaž - koľko fliaš sa
zmestí do 240 l zbernej ná-
doby na odpad a to v stlače-
nej a tiež nestlačenej podobe.
Presne 81 fliaš nestlačených,
ale stlačených až 194 kusov!

Pokus O rekord
Vyvrcholenie ekologické-
ho dňa bolo poobede, kedy
sa žiaci pokúsili svoju ško-

lu zaradiť medzi sloven-
ských rekordmanov a to po-
kusom o najviac stlačených
PET fliaš do 1100 l nádoby.
Často sa totiž stáva, že kon-
tajnery na plasty sú plné ne-
stlačených PET fliaš.

Ekonomické
i ekologické
Ich stláčaním sa kontajne-
ry plnia pomalšie, čo má za
následok nižšiu frekven-
ciu vývozov tejto triedenej
zložky odpadov. Je to nielen
ekonomické, ale tiež ekolo-
gické správanie sa. Deti zo
školy dokázali umiestniť do
kontajnera na dvore celkom
1237 kusov stlačených pet
fliaš. Organizátor, 'Základ-
ná škola v Badíne, prevzal
za eko-rekord z rúk komisára
Knihy slovenských rekordov
Vladimíra Výbošťoka certi-

fikát, ktorým korunovalsvo-
ju snahu, že aj tu je eštečo
zlepšovať. "Musím oceniť
snahu žiakov z Badína, kto-
rí dokázali dať do kontajne-
rov maximálny počet stlače-
ných i nestlačených PET fliaš
a vytvorili základný sloven-
ský rekord. Zároveň ukázali
ostatným, ako sadáekologic-
kya rozumne uskladňovať
tento odpad," dodal najrých-
lejší senior planéty Vladimir
Výbošťok z Banskej Bystri-
ce, ktorý je sám vo svojich
68 rokoch držiteľom sveto-
vých rekordov v šprinte na
60 a 100 metrov. Na akciibol
prítomný aj Igor Svítok, zbe-
rateľ a autor Slovenskej kni-
hy rekordov, ktorý tak mohol
nový slovenský rekord zapí-
sať do svojej knihy.
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