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Medzi šumivím a rozprávkovým jazerom je  tajomný starý les. 
Tam trávia svoje veselé dni dvaja škriatkovia - čierna baza 
Sára a šípka Gregor

Nie sú to však len obyvatelia, ale aj strážcovia obrovských 
stromov, húb, rastlín a zvierat. Títo dvaja elfovia veľmi 
dobre poznajú všetky tvory žijúce okolo nich. Sú to kamaráti 
zvierat, rastlín a obyvateľov Starej dedinky.

Múdry

Dub

Tobias Pán Puddy Walter

GREG SARAH

priateľský medveď z mora Tisícov kvapiekStarosta Starej dedinky



Zapamätajte si!

Segregácia nie je na zahodenie! Papier, sklo 
a plast nie sú odpadky - sú to cenné suroviny.

Vedeli ste, že ...

… je možné vyrobiť flísovú mikinu z 50 PET 
fliaš, pretože flís je „plastový materiál“?

… každá opätovne použitá sklenená fľaša 
môže ušetriť energiu potrebnú na sledovanie 
televízie po dobu 6 hodín?

… smetiarske autá sú vo vnútri rozdelené 
na komory, aby sa nezmiešali rôzne druhy 
odpadu?
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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
A SEGREGÁCIA



Čo to je?

Neviem. Nie je to ani 
motýľ ani list.

Poďme to 
nasledovať!

Pozri! Pláva to vo 
vetre.

Sára a Greg sledovali ako fúka 
lístie, keď zrazu ...



Neviem. Dajme ich do tašky a 
zoberme ich ukázať Múdremu 

Dubu. On nám pomôže.
Čo sú tieto?

Veľa slnečných lúčov, 
Múdry Dub!

Aj vám moji malí 
priatelia!

Pozri! Našli sme túto vec v 
lese. Vieš odkiaľ je?

Nanešťastie, viem ... Bolo 
to vyhodené ľuďmi.

Ale prečo to ľudia 
urobili?

To, čo je pre nich 
zbytočné, nazývajú smeti 

a tak to vyhodia.

Ale prečo v lese? Malo by byť 
nejaké špeciálne miesto pre 

smeti. 

Samozrejme, 
také miesto je.

Poďme to tam 
zaniesť! Kde to je?

Vidíte to miesto s kontajnermi 
hneď vedľa nás? Je to smetisko. 

Mali by tam ísť veci, ktoré ľudia už 
nepotrebujú.

Všelijaké smeti? 
Dajme ich do tej 
čiernej krabice!

Nie všetky sú smeti. Predmety, ktoré 
sa dajú znovu použiť, sa nazývajú odpad 
a musia sa zbierať osobitne. Majú svoje 

vlastné miesto.



Táto papierová rolka a tento kúsok 
novín sú pokrčené, takže ich už 

nemôžeme použiť. Vložte ich do modrého 
koša, kde je uložený papier. 

Táto PET fľaša a vrecko sú vyrobené 
z plastu a obe sú poškodené. Ich 

miesto je spolu s inými plastovými 
vecami v žltom koši.

Vidíte túto nepoškodenú fľašu z 
mlieka? Môžete si ju nechať a znova 

použiť. Vezmite ju ku slečne Elderberry. Naleje 
do toho trochu šťavy. Vložte tento rozbitý 
do zeleného koša, kde je sklo uložené na 

neskoršiu recykláciu.

Čo by som mala 
urobiť s týmto?

Ak ho nemôžeš znova 
použiť, mala by si ho vložiť 

do šedej nádoby, kde sú 
kovové predmety.

Radšej by som z neho vyrobila 
nástroj alebo hrkálku!

Kde by sme mali 
dať toto?

Nemôžeme to znova 
použiť. Takéto veci patria do 

čierneho koša.

Prečo ich musíme zbierať osobitne? Ako 
ich ľudia znovu použijú?

Ak bude všetko na správnom mieste, ľudia budú 
vedieť, čo je kde a na čo to môžu používať.



Ľudia môžu zo zhromaždeného plastu vyrábať nové 
plastové poháre a fľaše. Z rozbitého skla sa dajú vyrobiť 

nové fľaše a z kovových vecí nové plechové dózy.

Už je neskoro a v lese máme 
ešte stále veľa vecí, ktoré sa 

dajú zhromaždiť.

Pozri! Tento som si 
nechala. Vyrobím z 

neho darček pre Dub.

To by bolo 
úžasné!

Poďme domov a 
oddýchneme si! 

Pozri! Táto girlanda je 
ako stvorená pre vás! Znovu 

som použila starý kúsok 
plastu. 

Máme oveľa 
viac nápadov na 

znovupoužitie vecí, ktoré 
ľudia vyhodili.

Ďakujem ti! Je to 
veľmi krásne!



Malí elfovia celý deň pracovali na výrobe 
užitočných nástrojov z vecí, ktoré našli v lese.

Výborne mali 
priatelia!

Mali by sme o tom 
povedať dedinčanom!

Nie každý vie, ako to 
funguje!

To by bolo skvelé moji 
malí priatelia!

Hurá! Čierny kôš je takmer prázdny! 
Prečo ľudia nezaobchádzajú s 
odpadom týmto spôsobom?

Najskôr navštívili školu.

Potom išli do hasičskej 
zbrojnice informovať 

hasičov. 

Neskôr sa rozprávali 
s policajtmi.

Navštívili dokonca 
aj starostu.



Od toho dňa si ľudia vždy dvakrát rozmyslia, než 
niečo hodia do koša. Separujú smeti. Do žltého 

kontajnera vložia plast, do modrého papier, sklo 
do zeleného, kovové nádoby do sivého. Čierny 
kôš moc často nepoužívajú, takže možno už 

nikdy nebude plný.

Pokiaľ ide o Starý les, ľudia tam už nič nevyhadzujú. Naozaj dúfajú, že 
dvaja hrdinovia o nich hrdo v lese hovoria. Naučili sa, že odpad môže 
byť prínosom, s ktorým musíme dobre zaobchádzať, aby sa naša ZEM 

stala lepším miestom pre život.



Zapamätajte si!

Nakupujte a pripravujte si len toľko jedla, koľko 
viete, že dokážete zjesť.

Namiesto toho, aby ste vyhodili nenosené 
oblečenie alebo nepoužívané hračky, môžete 
ich dať ostatným a urobiť ich šťastnými!

Vedeli ste, že ...

…Na výrobu jedného trička je potrebných 
2700 litrov čerstvej vody? Takéto množstvo 
je dostatočné množstvo pitnej vody pre jednu 
osobu na 2,5 roka.

… Najväčším lietadlom na svete je AIRBUS 
A380. Viete, koľko z týchto plných lietadiel 
slovenských Slovákov sa ročne vyhodí? 1600.

… To zodpovedá 900 000 tonám odpadu 
vyhodeného na Slovensku každý rok.
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ZODPOVEDNÁ
SPOTREBA

A NULOVÝ HLAD



Poďme sa pozrieť, 
čo sa stalo!

Konečne som 
ťa našiel!

Čierny kontainer 
je takmer plný!

Zdravíme vás, 
Múdry Dub! Prišli sme 
skontrolovať smetisko.

V čiernom koši je veľa 
zlých vecí.



Veľa vecí by tam 
nemali byť!

Tieto veci nemali byť 
vyhodené!

Táto bábika sa dá 
ľahko orpaviť!

Pre toto auto 
môžeme nájsť nové 

koleso! 

Môžeme ho opraviť 
pomocou nejakých 

drôtov.

Je tu toľko zvyškov 
jedla!

Dedinčania majú 
často viac jedla, ako 

potrebujú.

Nemali by ho však 
vyhadzovať!

Toto rádio teraz iba 
bzučí.



Slečna baza čierna mohla túto polovicu 
jablka nastrúhať, a mala by plnku pre svoj 

škoricovo-jablkový koláč.

Táto čokoláda mohla urobiť 
nejaké dieťa šťastné.

Toto oblečenie 
by tu tiež nemalo 

byť!

Tieto ponožky som mohla 
ľahko zašiť. Tie najlepšie by 
sa mohli venovať mladšiemu 

dieťaťu.

V týchto škatuliach 
zostalo nejaké jedlo.

Poznám rodinu, ktorá 
by bola šťastná, keby 

mala túto vestu.

Toto jedlo v takýchto 
škatuliach sa dodáva z 
Rozprávkového jazera.

Rozprávkové jazero 
je príliš ďaleko odtiaľto! 

Dedinčania by si namiesto 
toho mali dať zeleninu v 

Hodvábnom raji!

Mali by sme im o tom 
povedať!



Prečo je táto knížka 
v malom koši?

Niekto si to už možno 
prečítal!

Mali to dať niekomu, kto 
to ešte nečítal.

Zachránili sme 
veľa vecí!

Zoberiem ju do 
knižnice!

Hurá! Čierny kontainer je 
skoro prázny!

Všetko opravíme 
a vyčistíme do zajtra!

Elfovia celú noc tvrdo pracovali, 
aby do východu slnka skončili.

Po vyčerpávajúcej práci sa 
vybrali do dediny, aby doniesli to, 

čo opravili.

... a nájdeme pre nich 
v starej dedinke  nových 

majiteľov!



Medzitým starosta zhromaždil 
obyvateľov Starej dedinky.

Ku konci stretnutia 
dorazili aj Sára a Greg.

Našli nových majiteľov pre všetky 
opravené veci.

Od toho dňa obyvatelia Starej dedinky vždy 
opravujú rozbité predmety.

Vždy darujú staré oblečenie 
a knihy si požičiavajú v knižnici, ak 

si chcú nejaké prečítať.

Teraz dedinčania dostávajú ovocie a zeleninu v Hodvábnom raji. Vždy 
dostanú čerstvý a zdravý miestny tovar, takže nepotrebujú toľko 

plastových krabíc a dodávky, čo ich dodávajú.
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ČISTÁ ENERGIA

Zapamätajte si! 

Batérie nevyhadzujte do odpadkového koša 
u vás v domácnosti.Dajte ich do špeciálnej 
nádoby v obchode alebo ich odovzdajte na 
príslušnom mieste.

Keď odchádzate z miestnosti, vypnite svetlá 
a keď ich už nepoužívate, vypnite televízor 
alebo počítač. Takto šetríte energiu!

Vedeli ste, že ...

… jedna batéria z elektronických hodiniek môže 
znečistiť až 400 litrov vody?

… väčšina energie vo vašom dome sa používa 
na vykurovanie miestností a iných priestorov? 
Je to 64%!

… výroba 6 nových plechoviek z kovového 
šrotu šetrí energiu rovnajúcu sa spáleniu 
1 litra benzínu? 



Čo sa tu deje so vzduchom? 
Nemôžem dýchať.

Čierna baza Sára a šípka Greg sú najznámejší 
elfovia zo Starého lesa. Priatelia zvierat, rastlín 

a obyvateľov Starej dedinky.

Za slnečného rána Sarah a Greg hľadali 
snežienky na svojej obľúbenej ceste v lese. 

Potom sa objavil silný vietor.

Pán Puddy 
možno pozná 

odpoveď.

Poďme nájsť 
prístrešok v jaskyni 

pána Puddyho!



Šťastné štebotanie 
vtákov, pán Puddy! 

Hľadáme útulok.

Poďte dnu, maličkí!

Odídeme hneď, ako sa 
vietor upokojí.

Môžete mi pomôcť nájsť 
nejaké jedlo v lese.

A načo je elektrina?

Je tu tak málo rastlín! 
A ťažko sa dýcha.

Dymí to, pretože to spaľuje uhlie, 
aby vytvorilo elektrinu.

Je to kvôli dymu 
vychádzajúcemu 

z uhoľnej elektrárne.

Keď sa vietor upokojil, začali hľadať pre 
medveďa nejaké jedlo.

Načo to je? Prečo sa 
z toho dymí?

Ľudia používajú elektrinu vo svojich domovoch na osvetlenie, televíziu 
a mnoho ďalších domácich spotrebičov.



Existujú spôsoby, ako 
vyrobiť elektrinu bez dymu. 

Niečo ti ukážem!

Čo to je?

Toto sú veterné 
turbíny. Využívajú 
veternú energiu.

Vzduch je čerstvý a 
čistý, pretože veterné 

turbíny sú tu!

Čo je vo vnútri? 
Môžeme nakuknúť 

dnu?
Samozrejme! Tu je park 

zo solárnych panelov. Toto 
je ďalší spôsob, ako vyrobiť 

elektrinu bez dymu.

Ako to 
funguje?

Tieto panely môžu 
zhromažďovať slnečné lúče. Je 

možné vyrobiť elektrinu pomocou 
sily slnka.

To je úžasné!

A vôbec to neruší zvieratká 
a vtáky!

Myslím, že vám môžeme niečo podobné ukázať, 
pán Puddy! Poďte s nami na breh potoka!



Toto je najstarší vodný mlyn 
v Starej dedinke.

Čo to robí?

Keby len každý používal 
slnečnú, vodnú a veternú 

energiu na výrobu elektriny!

Budeme 
informovať ľudí!

Voda poháňa toto koleso. Koleso poháňa 
mlynský kameň dovnútra. Mlynský kameň melie 

pšenicu. A takto sa vyrába múka.

Teraz musím odísť, aby 
som si po ceste domov 

vzal nejaké jedlo. Zbohom, 
priatelia moji!

Zbohom, pán Puddy! 
My ideme do Starej 

dedinky.

Poďme rovno za 
starostom Tobiasom!

Výborný nápad! Chcel by som 
mu povedať, ako môžu nahradiť 

uhoľnú elektráreň.



Elfovia povedali Tobiasovi, ako inak sa dá 
vyrobiť elektrina bez dymu.

Tobias vysvetlil dedinčanom, ako využiť slnečnú, 
vodná a veternú energiu.

Takže zatvorili uhoľnú elektráreň a od 
toho dňa dym prestal znečisťovať les.

...a musíme hneď 
zatvoriť uhoľnú 

elektráreň!

Vzduch bol čoraz sviežejší a čoskoro sa 
zvieratá a rastliny vrátili.

Dokonca aj pán Puddy môže nájsť jedlo blízko svojej 
jaskyne a znova počuť, ako okolo neho štebotajú vtáčiky.

Zvieratá sú veľmi vďačné dvom hrdinom, ktorí 
vytvorili z lesa ekologické miesto.
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WASTE MANAGEMENT 
AND SEGREGATION

Zapamätajte si!

Nepoužívajte podstielku v lese 
a rešpektujte prírodu. Les, park alebo lúka 
sú domčeky zvierat, vtákov a hmyzu.

Pri kreslení použite obe strany papiera. 
Týmto spôsobom chránite stromy, 
pred ktorými je papier vyrobený, 
pred vyrezávaním!

Vedeli ste, že ...

…najstarší strom na svete má viac ako 4600 
rokov? Koľko rokov vám chýba, aby ste dosiahli 
rovnaký vek?

… jeden strom vyprodukuje za rok dostatok 
kyslíka pre 10 ľudí a na jeho úsporu je 
potrebných iba 60 kg odpadového papiera?

plastová fľaša pohodená v lese sa rozloží, 
teda zmizne, až po 500 rokoch a žuvačky 
iba po 5 rokoch?
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OCHRANA 
PRÍRODY



Už sme tam dlho neboli. Poďme 
hľadať vojenské orchidey. 

Preskúmali ste niekedy machové chodníky 
Starého lesa? Je to miesto, kde elfovia čierna 

baza Sarah a Greg šípka trávia svoje šťastné dni! 

Nie sú to však len obyvatelia, ale aj strážcovia 
obrovských stromov, húb, rastlín a zvierat.

Ach nie, čo sa tu mohlo 
stať Greg? Všetky kvetiny sú fuč!

A čo motýle, lienky 
a škovránky? Neboj sa, môj drahý! 

Potom to zistíme!

Vidíš? Tieto kvety museli 
byť vytrhnuté!

Kto to mohol urobiť?

Myslím, že ďateľ pozná 
odpovede.

A kto je Polly 
Esther?

Zistíme to! 
Sľubujem ...



Videli ste v poslednej 
dobe niečo neobvyklé? 

A poznáš Polly?
Áno, prišla sem skupina 
žiakov z Nového mesta! 

Myslím, že Polly je jednou 
z nich.

Rovnako aj vy, malí elfovia! Čo 
vás sem privádza?

Ahoj! Pekný deň! Ak pozbierajú všetky kvety, 
v budúcnosti tu už žiadne neuvidíte!

No, asi na to nemysleli ...

Musíme navštíviť Nové 
mesto, aby sme o tom 

povedali Polly Esther a jej 
priateľom.

Následujte 
ma! Poznám 

cestu.

Čo sa to tu stalo?

Obyvatelia Nového mesta 
sem často prichádzajú a 

nechávajú tu po sebe smeti.

Takže odišli a pokračovali v chôdzi, kým 
nedorazili k Šumivému jazeru.



A čo zvieratká?

To nie je fér! Musíme sa 
dostať do Nového Mesta čo 

najskôr.

Museli si nájsť iné, 
pokojné miesto na život.

Veľké množstvo starých 
stromov bolo vyrúbaných, aby sa 
vytvoril priestor pre túto cestu.

Ale nie! Minule tu boli 
rozptýlené stromy a kríky!

Ľudia sa snažia nahradiť staré 
stromy nejakými novými stromčekmi, 

ale kým dorastú, trvá to roky.

Ale práve preto by mali 
zachraňovať staré stromy!

Čoraz menej miesta 
zostáva pre zvieratká!

Kde by sme mali íst 
najskôr, aby sme našli Polly 

Esther?

Myslím, že by mohla 
byť v škole. 

Teraz je našou 
misiou ich to 

naučiť!

Všetko je tu také pochmúrne! Ako 
môžu ľudia vedieť, ako sa starať 

o rastliny a zvieratá?

Rôzne rastliny poskytujú útulok a domov pre 
rôzne zvieratá. Preto je potrebné preskúmať veľa 

biodiverzity. Povedzme o tom Polly!



Mohli by ste nám 
prosím povedať kto je 

Polly Ester?

Následujte ma! Viem 
kde teraz je.

Na ďalší deň zorganizovali elfovia školský výlet do Starého 
lesa. Pozvaná bola aj riaditeľka Priscilla, všetci učitelia, deti a 

dokonca aj ich rodičia!

Polly bola v triede so svojimi priateľmi. Keď deti videli dvoch 
elfov, boli všetky ohromené. Nikdy predtým nestretli také 

úžasné stvorenia.

Sarah a Greg porozprávali všetkým príbehy o hubách, machoch, 
rastlinách a zvieratách. Povedali im, prečo je zakázané zbierať listy 

a kvety a prečo je také ťažké nahradiť najstaršie stromy.

Polly sa takmer prepadla od hanby. Sľúbila, že už 
nevytrhne ani jeden lístok, či kvet, keď sa bude 

prechádzať po lese alebo na poli.

Od tohto dňa obyvatelia Nového mesta nechávajú voľný priestor pre 
nové stromy a kríky a starajú sa o čisté lesy či parky. Stavajú prístrešky 

a vtáčie búdky pre zvieratá, aby sa sa mali v zime kde ubytovať.



Pri prechádzkach v lese sa rozhodli byť oveľa 
opatrnejší a rozvážnejší.

A ak idú stavať niečo nové, budú si dávať pozor, aby 
nevyrúbali žiadne staré stromy.

Venovali sa poľu so škovránkami tak veľmi, že pole vždy oplotili na 
dobu kvitnutia vojenskými orchideami. V tom čase obyvatelia Nového 

mesta mohli obdivovať farebný karneval s vôňou medu.

Na brehu Šumivého jazera sa ľudia kúpu veľmi 
zriedka, aby neobťažovali zvieratá, ktoré tam žijú.

Čierna baza Sára a šípka Gregor sa môžu opäť hrdo 
prechádzať po lese, pretože ľudia sú teraz šťastní, že majú 

pomocníkov pri záchrane planéty.



Zapamätajte si!

Máte vplyv na život rýb v riekach 
a jazerách. Keď ste pri vode, udržiavajte ju 
čistú a pokarhajte ostatných, keď sa hrnú.

Vedeli ste, že ...

… väčšina odpadu v moriach je plastová? 
Je ich viac ako 80%!

… približne o 25 rokov bude v oceánoch viac 
plastu ako morských tvorov?

…množstvo vody na Zemi sa nemení? 
To znamená, že časť vody, ktorú pijeme 
počas nášho života, bude rovnaká ako voda, 
s ktorou prišli do styku dinosaury!
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GLOBÁLNA ZMENA
KLÍMY A ŽIVOT

POD VODOU



Hej ho, Walter! Čo ťa 
sem privádza?

Medzi Šumivým a Rozprávkovým jazerom je 
tajomný Starý les - Sárin a Gregov domov. Títo 
dvaja elfovia veľmi dobre poznajú všetky tvory 

žijúce okolo nich.

Jedného dňa, keď ležali na slnku pozdĺž 
brehu Šumivého jazera, započuli v ich 

ušiach známu píšťalku.

More a zvieratá veľmi 
potrebujú vašu pomoc!

Pri mori Tisícoch kvapiek sa 
stalo veľa zlých vecí.



Prečo je tak 
opustený?

Zvieratá museli toto miesto 
opustiť. Poďme na Malý ostrov 

a poviem vám viac!

Plavili sa teda cez prívalový prúd Šumivého 
jazera, až kým sa nedostali ku Vlnitej rieke...

... a nezastavili sa, až kým sa nedostali 
do mora Tisícov kvapiek.

Každý rok sa 
zmenšuje, pretože 

hladina mora stúpa.

Všetky korály vymreli, takže ryby si 
museli nájsť iný domov ...

Wow, tvoj ostrov je 
veľmi maličky!

Kde sú teda 
všetky zvieratá?

Čo spôsobuje, 
že stúpa?

Ryby našli ďalšie korály, ale obyvatelia 
Upadajúceho mesta ich tam chytajú viac, 

ako je potrebné.



Ľadové hory na severe sa topia, takže je tu 
čoraz viac vody ...

Prečo sa ľadovce topia? Je 
im príliž horúco?

Áno, presne tak! Ak by ste sa plavili 
hore k Zálivu tuleňov, videli by ste, že 

sa kvôli teplu pomaly strácajú.

Nestrácajme teda čas ... 
Poďme do Zálivu tuleňov.

Čo tie tulene 
robia?

Odpočívajú na ľadových 
kryhách.

A táto je 
posledná, čo 

zostala.

Už čoskoro nebudú 
mať žiadne miesto na 

odpočinok!

Čo do šmolka je toto?

Poďme hneď do 
mesta!

Musíme všetkým 
povedať, ako veľmi 

škodlivý dym naozaj je!

To musí byť škodlivá 
olejová škvrna! 



A čo viac, Vlnitá rieka prináša 
odpad z iných miest.

Keď Sarah, Greg a Walter prišli do prístavu v meste, 
oznámili mimoriadny výlet loďou!

A obyvatelia Upadajúceho mesta 
lovia ryby viac, ako je potrebné.

Ich prvým cieľom bolo juhozápadné pobrežie 
mora Tisícov kvapiek.

Na druhý deň sa obrovská plachetnica naplnila zvedavými ľuďmi.

Postupne ľudia videli, ako málo miesta na 
severe zvieratám zostáva.



Elfovia varovali obyvateľov Upadajúceho mesta , aby nevypúšťali do 
vzduchu príliš veľa dymu ...

... a povedal im aj o tom, aký by to mohlo mať vplyv na 
morský život.

... Nehovoriac o tom, aké škodlivé môžu byť škvrny od 
oleja a iných nečistôt.

Od tohto dňa ľudia modernizovali svoje veľké 
znečisťujúce továrne a namiesto automobilov 

používajú bicykle.

Na prepravu po vode používajú iba 
plachetnice, aby sa vyhli olejovým škvrnám.

A Rybársky úrad im umožňuje loviť iba na určených miestach.



Starajú sa tiež o morské korály, ktoré 
poskytujú útočisko a domov mnohým 

zvieratám.

Obyvatelia mora Tisícich kvapiek a Upadajúceho mesta  sú stále veľmi 
vďační dvom elfom, že ich naučili, že na záchranu planéty záleží aj na 

najmenšom čine!



Komiks „ECO superhrdinovia“ obsahuje 
5 príbehov venovaných:

1. Odpadové hospodárstvo a segregácia,
2. Zodpovedná spotreba a nulový hlad,

3. Čistá energia,
4. Ochrana prírody,

5. Globálna zmena podnebia a život pod vodou.

Elfovia Sára a Greg vysvetľujú deťom ťažké 
a niekedy dokonca komplikované témy spojené 
s ekológiou spôsobom, ktorý je ľahko pre nich 

pochopiteľný.

Projekt „ECO Superhrdina“ je spolufinancovaný vládami Českej 
republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom 
Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského 

fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky udržateľnej 
regionálnej spolupráce v strednej Európe.



DRŽÍTE V RUKÁCH VÝSLEDOK PRÁCE TROCH ORGANIZÁCIÍ SO SILNÝM 
ZÁUJMOM O EKOLÓGIU, KTORÉ POMÔŽU VAŠIM ŽIAKOM PRIBLÍŽIŤ 

ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉMY.

KOMIKS VZNIKOL AKO POMOC PRE UČITEĽOV MATERSKÝCH ŠKÔL 
A PEDAGÓGOVIA V PREDŠKOLSKOM VEKU, KTORÍ CHCÚ ZAVIESŤ NOVÝ 

ZAUJÍMAVÝ NÁSTROJ DO SVOJEJ KAŽDODENNEJ PRÁCE.

VO VNÚTRI NA VÁS ČAKÁ 5 PRÍBEHOV, PRIČOM KAŽDÝ Z NICH SA VENUJE INEJ 
EKOLOGICKEJ TÉME.

PONORTE SA DO SVETA ŠKRIATKOV ZO STARÉHO LESA! SÁRA A GREG 
VÁS POZÝVAJÚ, ABY STE ICH SPREVÁDZALI NA CESTE PO MACHOVÝCH 

CHODNÍČKOCH ICH LESNÝCH DOMOV .. A OVEĽA ĎALEJ!


