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3.

Máš chuť vyrobiť spolu s rodičmi či so starkými 
vlastný stromček? Určite bude najkrajší na 
svete, lebo si ho vykúzlite sami. Ak pošleš jeho 
foto alebo odpoveď na otázku, z čoho sa 
dá vytvoriť kostra – základ – EkoStromčeka, 
možno práve ty získaš túto odmenu od 
Slovenskej agentúry životného prostredia. 
Čaká na TROCH malých majstrov.

SúťažSúťaž
majstrov šikovníčkov

Eli, že vy sa v škole učíte,  
čo je pre nás aj pre okolie,  

kde žijeme, zdravé?!

Ja len...  
že či je ekologickejší  

živý vianočný stromček  
alebo umelý?

Ale keď vyrábajú umelý  
stromček, tiež znečisťujú  

ovzdušie. Tak kde je pravda?

Jasnačka, 
čo ťa zaujíma?

To ti je tvrdý oriešok!  
Lebo aj keď nám ihličie vonia,  

je nám ľúto vyrúbaného  
stromčeka.

To my dvaja nerozlúskneme,  
ale zmajstrovať si vlastný  

stromček môžeme!

StromčekStromček
babkubabku
zaza

•  veľkú pomoc dospelákov  
– bude sa píliť a viazať 

•  čo najrovnejšie konáriky  
zo stromu alebo tenšie laty 

• pravítko
• pílku na drevo
• nožnice
• lepidlo na drevo a papier
• pevný špagát, najlepšie jutový
• šišky z jedle či smreku 
•  gaštan jedlý aj s jeho  

kožuštekom  
(ak sme si odložili :) 

• sviečky na stromček
• vianočné ozdoby
• kolekcie

Potrebujeme:Potrebujeme:

Najkratšia – vrchná – časť stromčeka  
meria 15 cm. Najdlhšia – spodná  

a najhrubšia – 70 cm.
Rozdiel medzi každým poschodím  

je 5 cm.

Na zdobenie stromčeka  
použijeme vecičky, čo máme  
radi: svetielka, šišky, jabĺčka,  

voňavé figúrky z vosku, slamené  
ozdoby či kolekcie a salónky.

Keď chceme čo najviac  
prírodných vecí, na vrcholec  

vyrobíme z odpíleného  
kolieska a 5 šišiek vianočnú  

hviezdu.  
V jej strede bude tróniť pichľavý  

gaštanko.
Ak túžime po vôni ihličia,  

k jednotlivým poschodiam  
môžeme popriväzovať čerstvé  

konáriky borovice, smreka  
či jedličky.

Takýto stromček  
zavesíme na stenu.  

Pozor, keďže je  
dosť ťažký, klinec  
musí naozaj držať.

Jednotlivé poschodia  
preväzujeme špagátom  
na spôsob povrazového  

rebríka.
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