
                              TERCIA : 

Betka : Video sa mi veľmi páčilo a začala som sa zamýšľať nad našou planétou a kam 

smeruje ľudstvo. 

Camilka : To video bolo celkom poučné naozaj hovoril o tom tak nenásilne a aj vyzeral že aj 

vie o čom hovorí. A ešte čo je dobré že je mladý a už vie takto rozmýšľať. A čo som ja 

spravila pre našu zem s kamarátkami vyzbierala skoky na Markove je to taká časť Tisovca 

kde sa veľmi radi chodíme prechádzať. Vyzbierali sme tam 12 vriec odpadkov chodili sme 

tam dva dni a ešte sme tam boli aj tretí a stálo to za to a teraz keď tam prídeme tak mám s 

toho dobrý pocit že sme niečo spravili pre nás a našu planétu. 

Mima : To video bolo zaujímavé a dosť poučné. Dosť som si uvedomila aké nebezpečné to 

je pre našu zem a viem že by som na zem plasty nehodila a ani nehodím. Bolo spracované 

veľmi dobre a dúfam si z toho zoberú ponaučenie hlavne tí , ktorým nerobí problém hodiť 

plast na zem/do mora. 

Taťka : Mňa video veľmi zaujalo. Trocha zmenilo môj postoj k plastom, aj keď viem, že bez 

nich by som ani nemohla písať túto úlohu, keďže aj tento počítač je čiastočne z plastu. Keď 

sa pozriem okolo seba vidím učebnice a zošity obalené v plastových obaloch, ktoré sú 

náchylné na roztrhnutie. A kto by už použil roztrhaný obal? Rovno ho vyhodíme. Naša rodina 

sa snaží pomôcť recyklovaním PET fliaš. Niektoré z nich znovu naplníme šťavicou. Alebo 

máme vlastné tašky, s ktorými chodíme do obchodu a nemusíme si potom kupovať ďalšie. Z 

videa ma dosť zaujal ,,ostrov odpadkov", alebo aj príbeh o tých kačičkách. Mám v pláne 

pozrieť si aj film ,,A Plastic Ocean" 

Anetka : Môj názor na situáciu je taký, že je hrozné, že ľudia aj napriek tomu keď vidia aká 

je situácia sa nesnažia dostatočne zabojovať o to aby sa situácia zlepšila. Pamätám si keď 

som bola menšia, že som hodila malý papierik z lízatka na zem a povedala som si, že jeden 

papierik neublíži... ale keď si uvedomím, že keby si tak povedali všetci na svete, že malý 

papierik neublíži, z malého papierika z lízatka by vzniklo nespočetné množstvo odpadu. Keď 

sme aj na hodine pozerali, koľko odpdkov je v oceáne je to hrozné.Nechcem sa nejako viac 

rozpisovať o tejto téme, ale mrzí ma, že ďalej vyrábame plasty a nesnažíme sa dostatočne 

chrániť Zem. Dúfam, že aspoň pár generácii po nás bude mať možnosť, žiť na tejto planéte. 

Odkaz : Chráňme si našu Zem a skúsme odpadky čo len kúsok recyklovať aby sme nebola 

posledná generácia ktorá, žije na tejto Zemi a aby bolo po nás ešte čo najviac generácii čo tu 

prežije krásny život. 

Paťka : Video vo mne prebudilo celkom smútok keďže mi príde veľmi smutné ako my ľudia 

vedome ničíme planétu. Veľmi by ma potešilo keby sa to začne viac riešiť, a nie len okolo 

toho rozprávať. Mohlo by sa začať viac konať kým ešte nie je príliš pozde. 

Terka : Video čo sme pozerali na hodine sa mi veľmi páčilo. 

A strašne ma mrzí ako naša planéta vyzerá. Niektorý ľudia si naozaj nevážia to čo majú. 

Preto sme sa s kamarátkami rozhodli že keď bude v piatok pekne vyzbierame v Hnúšti čo 

najviac smetí. 

Saška : Vzbudilo to vo mne až povedala by som pocit viny...je mi to naozaj nepríjemné 

pozerať sa na tie zvieratá obklopené toľkým odpadom. Myslím si že aj napriek tomu že je to 



dosť výrazná téma si to uvedomuje naozaj malá populácia ľudí na celom svete. No vie si 

niekto predstaviť čo to bude pre ďalšie generácie keď je to už teraz katastrofálne? Koľko ľudí 

sa nad tým zamýšľa, rozpráva,píše..a zmenilo to niečo? Myslím že naozaj minimum. Verím v 

to že sa to bude zlepšovať aj keď pomaly, stále je to lepšie ako vôbec nič. Aj malé kroky 

môžu znamenať lepšiu budúcnosť.     

Vika : Naša Zem si nezaslúži znečisťovanie a vyrubovanie lesov. Nemali by sa vôbec 

vyrábať plasty. Plastové znečistenie negatívne ovplyvňuje ľudí, voľne žijúce živočíchy a ich 

prirodzené prostredie. Plastové znečistenie môže taktiež negatívne vplývať na pôdu, vodné 

toky či oceány. Pri kupovaní kozmetických prípravkov treba uprednostňovať tie co majú 

overenú eko značku a sú vyrobené z prírodných produktov a majú dobre recyklovateľný obal. 

Najbezpečnejšia a k prírode najšetrnejšia je vlaková doprava mali by sme ju uprednostňovať 

pred autobusovou dopravou a tým pomôcť k jej zachovaniu. Autá by sa mali nahradiť 

elektromobilmi. 

 

Ondrik  : tak ja nemam rad ked niekto zahadzuje odpatky na zem a minule sme vyzbierali tri 

plne vrecia odpadkov 

Rebeka : Bolo to zaujímavé ,že koľko veľa odpadu vyprodukuje človek. Je mi trochu ľúto 
zvierat ktoré žijú v mori plnom plastov .Mali by sme sa mi ľudia zamyslieť nad tím koľko 
plastov používame a mali by sme si dať mieru. Napríklad nekúpim si v obchode plastovú 
igelitku radšej si zoberiem látkovú alebo papierovú. Mali by sme si chrániť a čistiť Zem 
 
 
 

                       KVARTA 
 
Viktor  :  Zem je veľmi znečistená. Hlavne plastami a v oceáne. A pokiaľ chceme aby sa na 
našej planéte dalo žiť aj v budúcnosti tak by sme mali preto niečo robiť. Začať najskôr so sebou. 
Začať separovať, nevyhadzovať odpadky do prírody a zbytočne nevyužívať napr. igelitky ale 
plátené tašky, namiesto sáčkov sieťky... 


