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Cieľom činnosti koordinátora environmentálnej výchovy je zvýšiť záujem žiakov ako 

aj pedagogických a nepedagogických pracovníkov o environmentálne problémy v škole 

a mimo nej a znížiť dopad neuváženej činnosti na životné prostredie. 

V spolupráci s vedením školy bola environmentálna výchova ako prierezová téma 

zapracovaná do školských materiálov vrátane plánov práce triednych učiteľov a tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé ročníky a predmety. 

Práca koordinátora ENV v tomto školskom  roku úzko súvisela s programom Zelená škola, do 

ktorého sa škola v tomto školskom roku zapojila využitím financií so zberu papiera 

v minulých školských rokoch. Počas roku sa začal napĺňať environmentálny akčný plán. 

V septembri a októbri bol uskutočnený žiakmi audit školy, na základe ktorého boli zistené 

kladné a záporne stránky školy v environmentálnom prístupe. V snahe o zníženie 

komunálneho odpadu boli zakúpené a inštalované na chodbách školy kontajnery na zber PET- 

fliaš. Počas roka sa podarilo zaviesť separáciu v triedach a možno konštatovať, že úspešne, 

lebo mimo kontajnerov sa neobjavujú plastové fľaše. Škola pokračuje v zbere druhotnej 

suroviny- papier, žiaci spolu s pedagógmi vyzbierali 2230 kg a keďže na záchranu 1 stredne 

veľkého stromu je potrebné vyzbierať  125 kg papiera, zachránili sme viac ako 17 stromov. 

Počas roku došlo k zníženiu použitého kancelárskeho papiera – obojstranná tlač 

a elektronická forma uskladňovania dokumentácie – osnovy, tematické výchovno-vzdelávacie 

plány, plány koordinátorov, triednych učiteľov a možnosti prezentovania zadaní úloh. 

V rámci Zelenej školy sme boli zapojený do Týždňa Zelenej školy od 18. -22.4.2016, ktorý 

realizovala Živica a zároveň sme si pripomenuli Deň Zeme. Počas akcie  žiaci II.B, II.A, I.A 

a VIII.D postarali o zeleň v areály školy a odstránili niekoľkoročný odpad, ktorý bol následne 

vyvezený.  

 Environmentálny problém Odpad a nakladanie s ním bol nosnou témou Ekoplagátu, ktorý 

upozornil na problémy dneška širokú verejnosť inštaláciou prác žiakov na plote školy a aspoň 

niektorí občania sa zamysleli  nad svojim konaním pri manipulácií s odpadom v domácnosti.  

19.4. bol na škole vyhlásený za Deň bez plastov. Do tejto akcie sa zapojila väčšina tried, ale 

našli sa aj také, ktoré akciu ignorovali: I.A, III.A. 

Odpadom sú aj PET-uzávery, ktoré žiaci tento školský rok zbierali, aby ich poukázali na 

charitatívnu činnosť – pomoc hendikepovaným deťom. Uzávery boli dopravené do Detského 

centra –Mami oáza.  



K znižovaniu odpadu na škole prispieva aj zakupovanie veľkoobjemových čistiacich 

prostriedkov, ktoré sa prelievajú do stálych fliaš na použitie. 

Deň kakaa nemal poukázať len na dôležitosť zdravej výživy, ale používaním vlastných 

hrnčekov na konzumáciu prispieť k zníženiu plastového odpadu. 

V rámci tvorivých aktivít v Programe Zelená škola bol vytvorená power-pointová prezentácia: 

Odpady a nakladanie s nimi na pomoc triednym učiteľom pri zaradení tejto problematiky na 

triednické hodiny. 

Jesenné a vianočné aranžovanie zohrialo svojou estetickou stránkou nie jedno srdce, ale žiaci 

pochopili  kam patrí bioodpad, ktorý bol ekologicky zlikvidovaný. 

K správanie sa žiakov v prírode  určite prispela odborná exkurzia do Arboréta Mlyňany 

v Týždni vedy a techniky, kde počas vychádzky parkom s odborným výkladom  sa žiaci 

presvedčili o nutnosti chránených študijných plôch. 

Počas školského roku triedy boli zapojené do súťaže o najaktívnejší  kolektív . Víťazom sa 

stala II.B, ktorá sa zapojila do všetkých vyhlásených  akcií.  

Najlepšou triedou v zbere papiera sa stala III.B, ktorej žiaci vyzbierali 486 kg papiera. 

 

 

 

K pozitívnemu postoju k živej a neživej prírode a formovaniu environmentálneho cítenia 

prispeli projektové práce, referáty  žiakov na hodinách biológie, chémie , fyziky, ako aj 

tematické celky a témy , v ktorých zakomponovaná environmentálna výchova ako prierezová 

téma . 

 

Aktivity:  

Zelená škola 

Zber papiera 

Deň kakaa 

Týždeň Zelenej školy - Deň Zeme – ekoplagát, čistenie zelene v areály školy, Deň bez plastov 

Jesenné a vianočné aranžovanie  
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