Environmentálny akčný plán školy: Základná škola Laborecká 66, Humenné
Zvolená prioritná téma:

Zeleň a ochrana prírody

Silné stránky
Zber papiera, batérií, starých elektrických
spotrebičov
Občasné čistenie areálu školy

pre certifikačné obdobie: 2018/2019

Slabé stránky
Znečisťujeme okolie, nečistíme rieku Laborec

Málo sa staráme o záhradu, nechodíme často do lesa, nesadíme
stromy
Výroba kŕmidiel pre vtákov
Málo sa zaujímame o čistotu lesa
Pestujeme v skleníku a bylinkovej špirále
Nemáme oddychový areál v okolí školy
Školský koordinátor: Dominika Laudová
Kontakt: laudova@zslaborecka.sk
0908 980 956
EAP písomne schválil Miroslava Sliacka
Miroslava Sliacka
Dátum schválenia:
10.12.2018
Cieľ

Aktivita

Zodpovedná osoba
a termín

CIEĽ 1: Zvýšenie
starostlivosti
o zeleň
a ekoučebňu
školy pomocou
3 aktivít do
konca roka 2019.

AKTIVITA 1: Skleník
a) Prebehne Príprava
skleníka na zimu (zber
úrody).
b)Rozdelenie skleníka
na políčka pre
jednotlivé triedy.
c) Prečo pestujeme
domáce druhy zeleniny
a ovocia? – rovesnícke

Z: Kunáš, Laudová,
zelená sila , tr.
učitelia
T: september –
október 2018
T: jan - feb 2019
T: marec 2019

Indikátor/Ukazovateľ
úspechu
Zapojených 20- 40
žiakov 8. a 9. ročníka,
Žiaci I. stupňa

Žiačky kolégia

Monitoring/Postupujeme podľa
plánu?

vzdelanie
T: apríl - celoročne
d) Výber a príprava
priesad.
e) Príprava skleníka na
sadenie.
f) Sadenie
a starostlivosť o zeleň
AKTIVITA 2:
Bylinková špirála
a)Kedy zberáme
bylinky? – žiacke
projekty
b)Zber byliniek
b)Príprava
a ochutnávka
bylinkových čajov.
c) starostlivosť
AKTIVITA 3:
Pocitový chodník
a) Na čo slúži pocitový
chodník? – rovesnícke
vzdelávanie
b) Vytvorenie novej
časti pocitového
chodníka
c)Využívanie
pocitového chodníka v
ŠKD

Z: koordinátor a
Zapojení žiačky kolégia
kolégium – Zelená sila
a žiačky na hodine

THD
T: sept - nov 2018
T: celoročne

Z: vychovávateľky
ŠKD, Laudová, Kunáš
T: okt – nov 2018
T: október
T: sept – okt 2018
máj – jún 2019
T: okt – nov 2018
T: október 2018
T: nov – jan 2019
T: marec – celoročne

Zapojené 3 triedy I.
stupňa

CIEĽ 2: Zlepšiť
informovanosť
žiakov v oblasti
vplyvu človeka
na prírodu
využitím 4
ochranárskych
aktivít do konca
roka 2019.

AKTIVITA 1:
Ochrana lesov
a)Rovesnícke
vzdelávanie – Význam
lesa pre človeka
b) Žiacky projekt –
Takto lesu
(ne)pomáhame
c) Výtvarný projekt:
„Môj strom“
d) Ako funguje lesný
ekosystém?– pracovný
list
e) Kedy z ťažby lesa
ťaží aj príroda? žiacky
projekt
AKTIVITA 2:
Ochrana vtákov
a)Ako správne
prikrmovať naše
vtáky? – rovesnícke
vzdelávanie
b) Návrh výroby
vtáčích búdok/kŕmidiel
c) Výroba vtáčích
kŕmidiel
d) Prikrmovanie vtákov
AKTIVITA 3:
Deň Zeme
a)premietanie ENV
filmu SOS Zem
b) výtvarná súťaž Moja

Z: koordinátor ZŠ,
žiačky Zelená sila 
T: november 2018

Zapojení žiaci
kolégia 8.A, žiaci 5.A

T: nov – dec 2018
T: november 2018

T: marec 2019
T: marec 2019
Z: Kunáš, Voroňák
Koordinátorka ENV,
vychovávateľky
T: nov – jan 2019
Apríl 2019 (deň
vtáctva)

Z: Laudová tr. uč,
kolégium – Zelená sila

T: apríl 2019

Zapojení žiaci 5-7
ročníka, žiaci I. stupňa

a)zapojených cca 30
žiakov
b) 10 -15 výkresov

Zem
Pozn. Aktivity budú
upravené a upresnené
pred

Z: koordinátorka ZŚ,
Kunáš - geografia
AKTIVITA 4:
Chráňme si Laborec! T: január 2019
a)Poznáme Laborec?
Prečo je znečistený? – T: marec 2019
žiacky projekt
b) Zber odpadkov na
brehu rieky Laborec

zapojených cca 20
žiakov

