
Environmentálny akčný plán školy: ZŠ PARK ANGELINUM 8, KOŠICE 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:         ODPAD         pre certifikačné obdobie:  2016 / 2018 

Silné stránky Slabé stránky 

V rámci triedenia odpadu (PET fliaš)  vieme ho ďalej využiť. V triedach  sa nevykonáva triedenie komunálneho odpadu  

  

  

EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo 
pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil 

e-mailom):  

Paulína Urdová Dátum schválenia: 30.1.2017 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba 
a termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1:  
Vzdelávacími aktivitami 
zlepšiťporozumenie, kde 
a kto tvorí odpad a s čím 
všetkým odpad súvisí. 

AKTIVITA 1:  
Prezentácie pre žiakov 
školy na tému: Prečo 
separovať? 

Zodp.:uč.:Karasová , 
Popaďáková 
T: február 2017 
 

Prezentácie  
v triedach na 

hodinách biológie na 
II. stupni ( 15 tried) 

 

AKTIVITA 2: 
Rozhlasové relácie 
(ODPAD – VODA – JEDLÁ 
ZMENA) 
 

Zodp.:uč.:Kánassy, kolégium 
T:  marec, apríl, máj, 
september, október, 
november  2017 
marec, apríl, máj 2018 

Rozhlasové vstupy na 
danú tému. 
 1 x mesačne = 15  

 



AKTIVITA 3: 
Vytvorenie prezentácie na 
tému: Odpad a voda spolu  
veľmi súvisia 

Zodp.: 9.A – O. Petráš žiak 
5.C – T. Semaničžiak 
T: február2017 
 
 

Prepojenie  Biológie-
Informatiky – 
a Techniky na tvorbu 
prezentácie a videa 
na danú tému 

 

AKTIVITA 4: 
Rovesnícke vzdelávanie na 
tému ODPAD 

Zodp. : triedni učitelia,  
uč.:Semaničová 
T: marec 2017/2018 

Pripravené 
a odprezentované 
prezentácie starších 
žiakov v patronátnych 
triedach- 14 tried 

 

AKTIVITA 5: 
Exkurzia na skládku 
odpadov 

Zodp.:Tr.uč. 5.ročníkov 
T: máj 2018 

Realizácia exkurzie 
pre žiakov 5. ročníka 
našej ZŠ - fotografie 

 

Cieľ  2: 
Informovať školskú 
komunitu 
a predstaviteľov 
mestskej časti Staré 
mesto o aktuálnej situácii 
v oblasti triedenia 
odpadu na našej škole 
a v blízkom okolí 
 
 
 
 

AKTIVITA 1:  
Pomoc pri Dni otvorených 
dverí                                 
ZŠ Park Angelinum2017 

Zodp.:uč.:Lukáč, Kočiková 
T: 27.1.2017 

Vytvorenie stanovíšť 
a ukážok pri Dni 
otvorených dverí 
školy.  Špeciálne 
stanovištia pre 
ukážku zelenej školy 

Splnené 
27.1.2017 

AKTIVITA 2:  
Realizácia dotazníkového 
prieskumu o odpadovej 
situácii v škole, meste, 
vyhodnotenie 
a prezentovanie výsledkov 
vedeniu školy a mestskej 
časti  

Zodp.:kolégium  
T: apríl – september 2017 

Realizácia prieskumu 
u min. 150 
respondentov mesta  
( časti mesta) 

 



Cieľ 3: 
Zavedením triedeného 
zberu znížiť množstvo 
zmesového 
komunálneho odpadu 
o 15% 
 

AKTIVITA 1: 
Vytvorenie hliadok – Zelená 
polícia 

Zodp.:uč.:Majláthová 
T: február 2017  – máj 2018 

Žiaci kolégia 
kontrolujú svojich 
spolužiakov pri 
recyklácií 
a vyhadzovaní 
odpadu.  
5 hliadok po 2 
žiakoch =10 žiakov 

 

AKTIVITA 2: 
EKO trieda  - vyhodnotenie 
najaktívnejších tried  

Zodp.:vedenie školy 
T: celoročne 
 

Zapojenie sa do 
zberu papiera, 
odpadu a recyklácii 
v čo najväčšom 
množstve 

 

AKTIVITA 3:  
Vytvorenie polievacieho 
systému  na zachytávanie 
dažďovej vody 

Zodp.:uč.:Lukáč 
             7.A  
T: máj 2017 
 

Z odpadu vytvoriť 
systém na 
zachytávanie 
dažďovej vody pre 
polievanie rastlín  

 

AKTIVITA 4: 
Polievanie s radosťou 
(harmonogram polievania 
pre triedy) 

Zodp.:uč.:Kočiková,                
VIII.A,B,C 
T: celoročne 
 

Vytvoriť rozpis tried 
na polievanie rastlín 
v školskej záhrade 

 

AKTIVITA 5:  
Zber zmesového 
komunálneho odpadu 

Zodp.: pani upratovačky, 
kolégium 
T:apríl-jún2017, 
    september-október 2017 

Vytvoriť zberné 
nádoby na 
separovanie 
zmesového 
komunálneho odpadu 
5 kusov : 
 4 ks =chodby  
1 ks = východ do 

 



záhrady 

AKTIVITA 6:  
Bodovanie triedeného 
zberu, komunikácia 
s triedami aj jednotlivcami 
o nedostatkoch triedenia 
a odmeny pre 
najzodpovednejších 

Zodp.:uč.: Mittelman, 
Karasová, Lukáč 
T: 1.3.2017 – 30.11.2017 

Zlepšovanie kvality 
triedenia 
a minimalizácie 
v praxi . 
Vyhodnocovacia 
tabuľka 

 

AKTIVITA 7:  
Vyčistíme si domov 

Zodp.:uč.: Lukáč, kolégium 
                   VIII.C 
T: apríl 2017, 2018 

Brigáda na vyčistenie 
si bytovej časti pri 
škole 

 

AKTIVITA 8:  
Zber papiera 

Zodp.:uč.: Lukáč, 
Majláthová 
T:október, marec, jún 
2016/2017,2018 

Zber papiera 
a vyhodnotenie účasti 
na aktivity pri zbere.  
Plán zberu 
 na školský rok 
2016/2017 = 60 ton 

 

Cieľ 4: 
Využitím odpadu 
vybudovať v školskej 
záhrade funkčné prvky 

AKTIVITA 1:  
Tvorba skleníka 
(zber PET fliaš, 
vybudovanie,..) 

Zodp.:uč. Lukáč, Kočiková 
T: 1.5.2017 
       brigáda 

Zhotovenie skleníka 
ukotvenie jeho 

základov 

 

AKTIVITA 2: 
Vybudovanie 
kompostoviska 

Zodp.:uč.:Lukáč,  
            8.A,B,C 
            7.A,C 
T: apríl 2017 

Vybudované 
kompostovisko 

s rozmermi  3 x 4 m 

 

AKTIVITA 3: 
Vyrobiť solárnu sušičku 
 

Zodp.:uč.:Kočiková a 
kolégium 
T:november 2017 

Nakresliť návrhy na 
tvar susičky. Počas 
záhradných brigád 

 



 zrealizovať solárnu 
sušičku. 

AKTIVITA 4:  
Hotel pre hmyz 
 

Zodp.:uč.:Kočiková 
,kolégium 
T:október 2017 

Využitie odlomených   
konárov a drevín 
v školskej záhrade 
a v rámci techniky, 
sveta práce, biológie 
a postaviť netradičný 
hotel pre hmyz  

 

AKTIVITA 5: 
Výroba kŕmidiel a búdok 
 pre vtáctvo 
 

Zodp.:uč.:Lukáč   
VII.A,VII.B,VII.C 
T:október 2017 

V rámci výučby 
predmetu Technika 
a Svet práce na 
hodinách vyrobiť  
20 kusov búdok pre 
vtáctvo 

 

JEDLÁ ZMENA: 
CIEĽ:  
Pestovaním 
a spracovaním sezónnej 
zeleniny a ovocia 
v školskej záhrade 
dosiahnuť sebestačnosť 
pre prípravu 
občerstvenia pri 
príležitosti MDD 2017, 
a záver školského roka 
2016/2017. 

AKTIVITA: 1 
Zelená čajovňa-bylinkové 
čaje pre rodičov a učiteľov, 
informačné tabule 
 
 

Zodp.: uč.:Simonová, 
Jančárová 
T: september 2017 

Ochutnávanie 
zdravého a chutného 
čaju, informácie 
o liečivých bylinkách 
z informačných tabúľ 
na chodbe, ktoré 
zhotovia štvrtáci 

 

AKTIVITA: 2 
Vypracovanie sezónneho 
jedálnička  

Zodp.:uč.:Kánassy, 
kolégium 
T: apríl 2017 

Súťaž o najlepší 
jedálniček s 3E 
vysvetlením. Žiaci 
školy posielajú svoje 
nápady. 

 



 
 

AKTIVITA: 3 
Používanie čerstvých 
a sušených bylín pri 
školských akciách. 

Zodp.:uč.:Simonová 
T: celoročne 

Celoročná 
starostlivosť o bylinnú 
špirálu ( polievanie, 
strihanie, čistenie, 
odburiňovanie, 
sušenie...)  

 

AKTIVITA: 4 
Beseda s odborníkom 
o zdravom stravovaní  
a zdravom životnom štýle:  
Pitný režim, obezita 
a nadváha, energetický 
príjem . 

Zodp. :uč.:Lukáč 
T:   marec 2017 

Vzdelávacia aktivita 
pre žiakov o zdravom 
stravovaní a zdravom 
životnom štýle 
s odborníkom  

 

AKTIVITA: 5 
Jabĺčková pani -poučné 
podujatie o význame ovocia 
pre ľudský organizmus 
spojené s ochutnávkou 
ovocia 

Zodp.:uč.:Urbanová 
T: september 2016, 2017 

Uskutočnená akcia Splnené 
Október2016 

AKTIVITA: 6 
Plody pani jesene – 
výstavka na prízemí 
v budove školy 

Zodp.:uč.: Karasová 
T: september 2016, 2017 

Výstava jesenných 
plodov ( výstava, 
prezentácia, 
fotografie, výkresy, 
časopisy, ...) 

Splnené 21.9.2016 

AKTIVITA: 7 
Raňajky s vedením školy 
v záhrade  

Zodp.: Vedenie školy 
T: jún 2017 ( vysvedčenie) 

Ocenení15 žiaci školy 
budú raňajkovať 
v školskej záhrade 
s vedením školy. 
Prípravu raňajok bude  

 



organizovať kolégium 
zelenej školy 

AKTIVITA: 8 
Rozhlasové relácie – 
informatívne vstupy o 3E 
pohľadoch na potraviny 
 

Zodp.:uč.:Kánassy, 
kolégium 
T: celoročne 

5 minútové 
rozhlasové vstupy. 
Kde sa žiaci dozvedia 
o projekte Zelená 
škola, a Jedlá zmena. 
Novinky, postrehy zo 
seminárov, nové 
výzvy, nápady, aktivity 
a nové úlohy 

 

AKTIVITA: 9 
BIO papaníčko 
Akčný deň 
 

Zodp.:uč.: Lukáč, Kočiková,    
         kolégium 
T: apríl 2017 

Triedne tímy každej 
triedy budú chystať 
bio pochúťky 
a prezentovať ich  

 

AKTIVITA: 10 
BIO –Párty v našej záhrade 
(na MDD) 

Zodp.:uč.: Lukáč, Kočiková, 
           kolégium 
T: jún 2017 

Záhradná aktivita pri 
ktorej  žiaci a učitelia 
pripravia občerstvenie 
výhradne z výpestkov 
našej záhradky.   

 

ZELEŇ A OCHRANA 
PRÍRODY – 
POKRAČOVANIE 

AKTIVITA: 1 
Prikrmovanie vtáctva podľa 
odporúčaní Birdlife 
Slovensko 

Zodp.:uč.:Lukáč, Kánassy 
T: zima 2016/2017 
             2017/2018 

Počas zimy 
zabezpečiť 
prikrmovanie vtáctva 
I. , II. stupeň a ŠKD 

 

AKTIVITA: 2 
Deň zeme  
 

Zodp.:uč.: Lukáč, Kočiková,  
Kánassy 
T: apríl 2017 

Výučba predmetov 
biológia, matetika, 
fyzika, telesná 
výchova. Výučba bez 

 



použitia nových 
technológií v školskej 
záhrade( internet, PC, 
tablet, 
dataprojektor,...)  

AKTIVITA: 3 
Prebúdzanie záhrady 
( brigáda) 

Zodp.:uč.: Lukáč, Kánassy 
            triedy 7.a 8.roč. 
T: marec/apríl 2017 
                       2018 

Príprava záhrady – 
lavičky stoly, náradie 

 

AKTIVITA: 4 
Zazimovanie záhrady 
(brigáda) 

Zodp.:uč.: Lukáč, Kánassy 
         žiaci 7. a 8. ročníkov 
T: november 2017,2018 

Odpratanie lavičiek, 
stolov zo záhrady do 
krytu. Vyhrabané lístie  

 

AKTIVITA: 5 
Dobrovoľnícke pondelky 
 

Zodp.:uč.: Lukáč, kolégium 
T: apríl -jún 2017,2018 

Pod dozorom 
striedajúcich sa 
pedagógov sa žiacki 
dobrovoľníci podieľajú 
na starostlivosti o 
záhradu podľa 
potreby 

 

AKTIVITA: 6 
Starostlivosť o mandalu 
šťastia pred školou 

Zodp.:uč.: Kočiková, III. Z 
T: priebežne marec-jún 2017 

Mandala vyčistená, 
suché konáriky 
vystrihané a pôda 
skyprená 

 

AKTIVITA: 7 
Tvarovanie okrasných 
drevín  

Zodp.:uč.: Lukáč 
T: október 2016,2017 

Okopané rastliny, 
ostrihané rastliny a 
kroviny 

 



AKTIVITA: 8 
Dotazník pre žiakov 
a rodičov školy 
o zhodnotenie stavu ,,Ako 
ste spokojní s riešením 
zmesového odpadu na 
škole“. 

Zodp.:uč.:Lukáč, Kočiková, 
Kopasová, kolégium  
T: jún 2017, jún 2018 

Zverejnenie 
výsledkov dotazníka 

 

AKTIVITA: 9 
ANGELONOVINY – články 
a reportáže v rámci projektu 
Zelená škola, Jedlá zmena. 
Informácie 
a fotodokumentácia 
o projekte.  

Zodp.: uč.: Lukáč, 
Kočiková,Holinďáková 
T: priebežne  

Spolupráca 
z Angelonovinami- 
vydávanie článkov 
a fotografií o projekte 

 

AKTIVITA 10: 
Tak išiel čas – výstava 
fotografií 

Zodp.:uč.: Lukáč, Kočiková 
T: máj 2017 

Výstavka 
nainštalovaná na 
centrálnej nástenke 
zelenej školy 

 

 


