
Staničkári 
Žiacky projekt 

ZŠ   Zemianska Olča 





Ako sa to celé začalo? 



Naša škola už dlhšiu dobu spolupracuje so 

Slovenskou agentúrou životného prostredia SEV 

Dropie, odkiaľ nás navštívili naši lektori Ing. 

Ladislav Bíro a Ing. Katarína Bérešová. 

 

Priviezli k nám aj hosťa  z nadácie Green 

Foundation  Mgr. Simonu Kuciakovú. 

 

Oboznámili nás s projektom Roots&Shoots a 

povzbudili nás, že aj my deti môžeme meniť veci 

k lepšiemu. 





Všetci sme sa zamysleli 



Nápadov bolo priveľa, tak sme 

dali hlavy dokopy. 



A zrazu naša spolužiačka z 9. ročníka nahlas 

povedala: ,, Železničná stanica je dosť zničená!“ 

 

Išli sme sa spolu pozrieť na stanicu a naozaj si 

vyžadovala veľa zmien. 

 

Bol to impulz a v našich predstavách sme už 

prerábali, rekonštruovali, maľovali, sadili...  

 

 













Požiadali sme o povolenie a spoluprácu: 

• Vedenie ŽSR 

• Starostov obcí Zemianska Olča a Lipové 

• Miestnych podnikateľov 

• Rodičov 

 

Predstavili sme im naše plány, návrhy a všetci 

boli veľmi ústretoví. 





Rozdelili sme sa do pracovných tímov podľa 

schopností a záujmov žiakov, aby sa každý 

mohol realizovať s radosťou 

Skupiny: 

 

1. Finančníci 

2. Mediátori 

3. Záhradníci 

4. Stolári 

5. Maliari 

 
 



Pracovné skupiny pod vedením dvoch pani 

učiteliek  pracovali s elánom. 

 

Železnice zabezpečili opravu budovy , výmenu 

okien, náročnejšie práce, ktoré sú pre deti 

nebezpečné. 

Miestni podnikatelia nám poskytli materiál, akým 

je drevo na záhradku, makadam, vyhotovili stojany 

na bicykle. 

Obecný úrad v Lipovom nám daroval stoličky a 

stolík do čakárne. 

















S výsledkom sme 

spokojní! 











Našu prácu  ocenila aj širšia 

verejnosť. 















V školskom roku 2017-2018 sme si 

založili krúžok Staničkári a absolvovali 

sme seminár na získavanie financií 

prostredníctvom Startlabu. 

Pomohli nám opäť naši lektori a pani 

učiteľky. 

 



Podarilo sa nám vyzbierať 

ďalšie financie a  náš 

krúžok funguje dodnes. 



Naše ďalšie  plány 



Vyložiť ručne maľovanú  

mapu obce 





Udržiavať záhradku 





V čase potreby popolievať ... 





 



Doplniť v čakárni knihy a 

spoločenské hry, spríjemňovať 

prostredie obyvateľom. 

Premaľovať opäť popísané 

steny. 



 
Aktivity Staničkárov 



Deň mieru 



Advent 



Stretnutie s dôchodcami  





V školskom roku 2019-2020 

by sme radi  zatraktívnili 

priechodnú uličku, ktorá 

vedie ku stanici dosadením 

kríkov a stromov, lavičiek. 



Minulý školský rok sme sa rozhodli, že sa znovu zapojíme do 

rekonštrukcie ďalšieho verejného priestoru. Tentoraz náš výber 

smeroval na spojovaciu uličku v Zemianskej Olči, cez ktorú sa 

denne premáva množstvo ľudí peši, alebo na bicykloch. Minulý 

rok sme sa zúčastnili kampane, pomocou ktorej sme vyzbierali 

na stránke Starlab 320,-€. 

 

Naše plány s uličkou : 

1. vysadiť kríky a stromy 

2. vytvoriť zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov 

3. umiestniť lavičky  a smetné koše 

4. z uličky vytvoriť miesto na remeselnícke jarmoky  

  



 



OVeríme že sa nám podarí 

vytvoriť v zabudnutej uličke 

pekný zelený priestor, ktorý sa 

stane atraktívnym pre 

obyvateľov  Zemianskej Olče. 
O Staničkári  



Ďakujeme všetkým, ktorí 

nás podporovali a želáme 

príjemné čakanie na 

vlak v Zemianskej Olči! 


