
     Keď úlohu splníš, nezabudni si dať ✔ 
   do prázdneho krúžku v každom políčku.

 

AKTÍVNEHO ŠKOLÁKA
30-DŇOVÁ VÝZVA

Pomôž doma
pretriediť odpad
dôkladnejšie ako

iné dni

Navštív reštauráciu/
potraviny menšiny,

v ktorých si ešte
nikdy nebol/a

Napíš na papier
všetko, čo by si

zlepšil/a v tvojom
mieste bydliska

Poďakuj človeku, ktorý
pomáha s chodom
tvojej obce/mesta
(smetiar/policajt/

hasič)

Porozprávaj sa
v škole s niekým,
s kým si sa ešte
nerozprával/a

Staň sa
dobrovoľníkom/čkou 

 a poskytni svoj čas
tam, kde je potrebný

(doučovanie,
venčenie psíka)

Prečítaj si o pani/ovi
prezidentke/ovi
a o práci, ktorú

vykonáva

Vyzbieraj
odpadky vo
svojom okolí

(škola/domov)

Poďakuj pani
kuchárkam a pani
upratovačkám za
všetko, čo v škole

robia

Nakúp s blízkymi
na trhu alebo od

lokálnych
výrobcov

Zisti, kto v tvojej
obci/meste pochádza

z inej krajiny než je
Slovensko a v čom nás
ich kultúra obohacuje

Navštív svojho
starého rodiča

a pomôž mu

Skús niekoho
rozosmiať

a zlepšiť mu deň

Navrhni alebo sa
zapoj do zbierky
vo svojej škole

a pomôž tým, ktorí
to potrebujú

Opýtaj sa svojich
blízkych, čo sa

aktuálne deje vo
svete

Vyber si svoju
obľúbenú ulicu 
a zisti, prečo je

tak pomenovaná

Použi dnes na
ceste do školy

MHD/
bicykel/ 

kolobežku 

V tento deň si dávaj
pozor, aby išiel/la
vždy cez prechod
pre chodcov a na

zelenú

Vcíť sa na 1 deň do kože
človeka so zdravotným
znevýhodnením a zisti,

či má v okolí dosť
bezbariérových

prístupov 

Zájdi do
knižnice vo

svojom okolí

Vyber si jednu
z týchto úloh a oslov
kamaráta/ku, aby ti
s ňou pomohol/a

Ponúkni susedom
pomoc - obrať
ovocie, upratať

okolie domu,
vyvenčiť psíka

Ak sa v škole niekto
vysmieva tvojmu
spolužiakovi/čke,

zastaň sa ho/jej

Poďakuj pánu/i
učiteľovi/ke za

čas, ktorý ti
v škole venuje

Zisti od tvojich
blízkych, čo pre
nich znamená

aktívne
občianstvo

Zisti, kto významný
žil v tvojej

obci/meste
a čo zlepšil/a

Navštív s blízkymi
kultúrnu inštitúciu
(divadlo/múzeum/

galériu)

Prines pre svojich
spolužiakov/čky
ovocie/cukríky

Prečítaj si
knihu od

slovenského
autora/ky

Navštív vo svojej
obci/meste
historickú
pamiatku

„Občanom sa rodíme, aktívnym občanom sa stávame.“


