Environmentálny akčný plán školy:
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:

Zeleň a ochrana prírody

EAP bol konzultovaný

Zuzana Királyová

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka
Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom
alebo listom):
Ciele

Aktivity

Cieľ 1: Zvýšiť biodiverzitu
a vytvoriť výučbovooddychový priestor
s náučnými, aj atraktívnymi
prvkami v školskej záhrade.

Aktivita 1A: Ovocný sad

e) Výsadba Lipy malolistej

Dátum konzultácie:

Január, jún, september
2014

Dátum schválenia:

Zodpovedná osoba a
termín

Zodp. p.uč. Kočiková
p.uč.Vrtiš
a) Zabezpečenie stromčekov T: október /november 2013
b) Príprava pôdy.
c) Výsadba ovocných
stromov na hodine
technických prác
d) Výroba a zatĺkanie
kolíkov, priväzovanie
stromčekov k opore.
(siedmaci na technických
prácach)

pre certifikačné obdobie: 2013 - 2015

Indikátor /
Ukazovateľ úspechu

Monitoring /
Postupujeme podľa
plánu?

4ks jabloň, 4ks hruška, 1ks
čerešňa, 1ks slivka, 1ks marhuľa,
1ks broskyňa, 1ks višňa
14 jám pripravených na výsadbu
ovocných stromov.
Vysadené stromy

Stromčeky zabezpečené
podľa plánu

Zodp. p.uč. Lukáš
14 kolíkov k ovocným stromom.

Zodp. p.r. Brédová
T: november 2013

Vysadený 1ks Lipy malolistej
ako symbol školy

Je vysadených 14 ovocných
stromov, jedna broskyňa sa
neujala

Pani riaditeľka za prítomnosti
žiakov (zástupcov z každého
ročníka), zasadila nový
stromček - symbol školy.
Obrad bol sprevádzaný
piesňami a kultúrnym
programom.

Aktivita 2A: Bylinková
záhradka
a) Zaobstaranie drevených
ohrádok na záhony a
kvalitnej zeminy
b) Brigáda žiakov spolu s
rodičmi - tvorba
vyvýšených záhonov
c) Oboznámenie rodičov s
premenami školskej
záhrady
Aktivita 3A: Zeleninová
záhradka
a) Založenie úžitkovej
záhradky
b) Rýľovanie, hnojenie
záhradky

Zodp. p.u. Jančárová,
Simonová, Lukáš
T: september 2014

3 vyvýšené záhony,
Účasť aspoň 10 rodín

T: 2.10.2014

T: 2.10.2014

Zodp. :p.uč. Kočiková

Pripravený záhon s rozlohou 8
m2

T: sezóna 2014, 2015

Aktivita 4A: Prilákanie
operencov do záhrady
a) Prednáška p.Černákovej
(Ekoľudia).

T: december 2013
Zodp.p.uč. Kočiková

b) Výroba kŕmidiel pre vtáčiky
c) Nalakovanie a rozvešanie
kŕmidiel.
d) Pravidelné dosypávanie
krmiva

T:zima
Zodp: týždenníci 3.ročníkov

Prednáška pre žiakov 3. a4.
ročníka.

9.december 2013
zhotovenie kŕmidiel,
poučenie,16.decembra
2013 nalakovanie kŕmidiel.

Zhotovenie a inštalovanie 6
kŕmidiel pre vtáčiky.

19.decembra 2013
rozvešanie kŕmidiel v šk.
záhrade.

Aktivita 5: Starostlivosť o
ostatné prvky v školskej
záhrade
Trávnatá plocha:
a) Úprava po letných
prázdninách.
b) Úprava po zime.
c) Dobrovoľnícke pondelky
v školskej záhrade.

Zodp.:
p. uč. Lukáš
p. uč. Šándorová
p.uč. Lippártová

Upravená záhrada a pokosený
trávnik v celom areáli šk.
.
záhrady.

T:apríl-jún 2015, predtým 2014 Pod dozorom striedajúcich sa
Zodp.: p.uč. Lukáš, člen
pedagógov sa žiacki
Kolégia žiak Košiar
dobrovoľníci podieľajú na
skrášľovaní záhrady podľa
potreby

Jazierko:
a) Obnovenie a vyčistenie po Zodp.: členky Kolégia Vojtková,
letných prázdninách.
Filipová.
b) Zabezpečenie ochrany
T: priebežne
pred znečistením.
c) Obnovenie a vyčistenie po
zime.
Bylinková špirála a skalka
a) Vyčistenie a zazimovanie
b) Predpestovanie nových
priesad.
c) Jarná úprava a vysadenie
priesad

Predpestované priesady.
T: január a február 2015
Zodp. P. uč Lippártová, p. uč.
Simonová, žiačky z Kolégia
Koščaková a Tóthová
T: apríl, máj 2015.

Vysadené priesady byliniek
v bylinkovej záhrade.

Mandala

Zodp.: p.uč. Šándorová
T: priebežne marec-jún 2015

Mandala vyčistená, suché
konáriky vystrihané a pôda
skyprená.

Svah so živým plotom

Zodp.: p.uč. Šándorová
T: priebežne rok 2014-2015

Okopané rastliny, ostrihané
rastliny a kroviny.

Pocitový chodník

Zodp.: p.uč. Lukáš
p.uč. Šándorová
T: rok 2014, apríl, máj 2015

Vyčistený a dokončený
pocitový chodník.

Aktivita 5: Májové brigády
s rodičmi v školskej
záhrade. Spoločná snaha
pedagógov a Kolégia s rodičmi
a žiakmi školy o zveľadenie
školskej záhrady
a relaxačného priestoru,
neskôr spojená so "Záhradnou
párty"

T: máj
Účasť aspoň 10 rodičov, 15
Zodp. P.uč. Lukaš, p.uč.
žiakov a 5 učiteľov
Šándorová a Kolégium Zelenej
školy

Cieľ 2: Zvýšenie funkčnosti
Aktivita 6: Vstupná brána do
školskej záhrady vybudovaním relaxačnej časti záhrady
relaxačnej časti s estetickoa) Vytvorenie a osadenie
relaxačnými prvkami
vstupnej brány v
Zodp.: p.uč. Vrtiš
spolupráci s firmou
T: apríl-máj 2014
R.D.M.drevo
b) Vysádzanie vistérií okolo
vstupnej brány

T: apríl-máj 2015
Zodp. Členka Kolégia Tóthová

Aktivita 7: Smetné nádoby
T: apríl-máj 2015
a) Osadenie betónových rúr, Zodp. Členka Kolégia
ktoré budú plniť funkciu
Bakajsová
smetných nádob
b) Vymaľovanie a vyzdobenie
Aktivita 8: Oddychový
altánok s lavicami a stolom
a) Vyčistenie okolia
a príprava plochy
b) Výroba a osadenie
v spolupráci s firmou
R.D.M. drevo
Cieľ 3: Využitie priestorov
Aktivita 1B: Ovocný sad
školskej záhrady vo výchovno
– vzdelávacom procese, ako aj a) Jabĺčková pani – poučné
pri mimoškolských aktivitách
podujatie o význame

Brigády prebehli:
8.5. 2013 - účasť 19
rodičov, 26 žiakov a 7
učiteľov
1.5.2014 - účasť 24
rodičov 31 žiakov a 9
učiteľov

.

Osadená vstupná brána.

Vysadené vistérie.

Esteticky a veselo pôsobiace
odpadkové koše.

Zodp.: p.uč. Vrtiš
T: apríl-máj 2014

Vyčistené a pripravené miesto
na altánok.

Zodp. P. uč. Lukaš

Osadený funkčný altánok

Zodp. P. uč. Urbanová a
žiaci a žiačky 8. ročníka

Uskutočnená akcia

ovocia pre ľudský
organizmus spojené
s ochutnávaním ovocia a
poznávaním ovocných
stromov
b) Tvorba nástenky a
informačných ceduliek ku
každému druhu stromu na
hodinách informatiky,
biológie a výtvarnej
výchovy žiakmi 6. ročníkov
c) Vyučovacie hodiny
prírodovedy 1. - 4.ročníka
a biológie 6.ročník

T: September 2013
a september 2014

T: január - marec 2015
Zodp: zatiaľ neurčení žiaci
kolégia + učiťeľ biológie
6.ročníka

Odučené hodiny v sade
Zodp: vyučujúci
T: podľa temat.plánov

Aktivita 2B: Bylinková
záhradka
a) Zelená čajovňa- bylinkové
čaje pre rodičov a učiteľov,
T: 25.9.2014
informačné tabule
Zodp. p.u. Jančárová,
b) Predpestovanie priesad
Simonová
žiakmi 4.ročníka na
hodinách pracovného
Zodp: Triedna učiteľka a žiak
vyučovania
c) Vysadenie byliniek žiakmi poverený starostlivosťou o
4.ročníka na hodine
kvety v triede
T: február - apríl 2015
pracovného vyučovania
T: máj 2015
Aktivita 3B: Zeleninová
záhradka
a) Výsev zeleniny
b) Starostlivosť o rastlinky
c) Tvorba informačnej
nástenky - "Čo rastie v
našej záhradke"

Pripevnená informačná tabuľka
pri každom druhu dreviny
Vytvorená nástenka
informujúca a ovocných
drevinách v záhrade

Ochutnávanie zdravého
a chutného čaju, informácie
o liečivých bylinkách
z informačných tabúľ na
chodbe školy, ktoré zhotovia
žiaci 4.B
Predpestovanie a neskôr
vysadenie 12 druhov priesad

Zodp. Triedni učitelia 1.stupňa
T: sezóna
V šk.roku 2013/14 štvrtáci
Záhradka s 10 druhmi zeleniny vypestovali mrkvu,
obhospodarovaná žiakmi
pertžlen, fazuľu, hrášok,
1.stupňa
cibuľku a kaleráb

d)

Plody pani jesene –
výstavka na prízemí
v budove školy.

Aktivita 9: Rovesnícke
vzdelávanie pri príležitosti
Dňa učiteľov

Aktivita 4B:Vtáci v našej
záhrade
Pozorovanie a fotografovanie
vtáčikov pri kŕmidlách.
Aktivita 10: Dotazník pre
rodičov a žiakov školy "Ako
ste spokojní s premenami
školskej záhrady? "
a) Tvorba dotazníka
b) Distribôcia a zber
výdledkov
c) Vyhodnotenie
d) Zverejnenie výsledkov
Aktivita 11: Rozhlasové
relácie na tému "Premeny
školskej záhrady."

Zodp. p. uč. Šelepcová
a žiaci a žiačky IX.A a žiaci
siedmych ročníkov,
T:25.-26.9. 2014
Zodp.p.uč. Šelestáková, p.uč.
Semaničová a vybraní žiaci
z Kolégia.
T: 28.marec 2015

T: zima
Zodp. žiaci z kolégia

T: zima 2014/2015
Zodp. Členovia Kolégia
Tóthová a Badová, informácie
z vyhodnotenia dotazníka do
šk. časopisu Angeloviny p. uč.
Holinďáková.

T: raz mesačne
Zodp. Člen Kolégia Bianka
Harachová.

Aktivita 12 : Tak išiel čas –
výstava fotografií
T: január-február 2015
o premenách našej školskej Zodp. Ešte neurčení žiaci
záhrady
kolégia

Pripravené a "odučené " hodiny
starších žiakov v patronátnych
triedach na témy: Náš ovocný
sad, Operení pomocníci
v našej záhrade, Život v
školskom jazierku, Bylinky z
našej záhrady...
Fotografie na nástenke Zelenej
školy.

Zistíme spokojnosť/
nespokojnosť verejnosti
a rodičov žiakov s našou
spoločnou snahou uskutočniť
premeny v školskej záhrade
Výsledky zverejníme na
stránke školy a v školskom
časopise.
S premenami záhrady sa
formou rozhlasovej relácie
oboznámia všetci žiaci školy.
Výstavka nainštalovaná na
centrálnej nástenke Zelenej
školy

