
Environmentálny akčný plán školy:  ZŠ Plešivec, Gemerská 1 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Zeleň a ochrana prírody                          pre certifikačné obdobie: 2012/2013, 2013/2014 

EAP bol konzultovaný s (uveďte meno konzultanta):  Štefan Baranovič Dátum konzultácie: Marec 2013 

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka 
Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom 

alebo listom):  

Paulína Urdová Dátum schválenia: 4.4.2013 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

CIEĽ 1: Vybudovať náučný 
chodník v areáli školy so 
zameraním na prírodu NP 
Slovenský kras do konca 
školského roka 2012/2013 
 

AKTIVITA 1: Zapojiť sa do 
projektu Pomáhame vyrásť 
II. na získanie grantu na 
vybudovanie náučného 
chodníka 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová       
T: do 18.11.2012 

Získané financie na 
pokrytie väčšiny 

nákladov na 
vybudovanie 

náučného chodníka 

Projekt podaný 

AKTIVITA 2: Zrealizovať 
besedu pre žiakov II.stupňa 
s pracovníkmi správy NP 
Slovenský kras so sídlom v 
Brzotíne 
 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová         
T: do 05.04.2013 

1 prednáška, 
zúčastnení žiaci 7. 
ročníka - 50 žiakov, 
fotodokumentácia 

besedy, zverejnenie 
na web stránke školy 

Beseda bola 
zrealizovaná až 

10.4.2013 z dôvodu 
zaneprázdnenia 

pracovníčky správy NP 
Slovenský kras. 

Besedy sa zúčastnilo 
30 žiakov 2. stupňa 
podľa prezenčnej 
listiny. Fotky sú 

zverejnené na web 
stránke školy. 



AKTIVITA 3: Vyhlásiť súťaž 
o najkrajší triedny projekt o 
flóre a faune NP Slovenský 
kras 

zodp. vyučujúci BIO – 
Ing.Chanasová, Mgr.Skokan 
T: do 19.04.2013 

Zapojené 4 triedy v 
rámci biológie  - 80 

žiakov, Projekty na 5 
tém: Chránené byliny 

NP, Listnaté a 
ihličnaté dreviny NP, 

Živočíchy NP, Horniny 
a minerály NP, NP 

Slovenský kras 

Žiaci tvorili projekty 
v dobe troch týždňov. 
Najkrajšie projekty sú 
vyvesené na nástenke 

školy. 
Fotodokumentácia je 
zverejnená na web 

stránke školy. 

AKTIVITA  4: Vybudovanie 
kamenného múrika a 
terénne upravy pre výsadbu 
bylín a drevín 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová                 
T: 22.04.2013 

Realizácia Dňa Zeme 
pre žiakov 2.stupňa, 

vybudované 2 
kamenné múriky a 
terénne úpravy na 
výsadbu bylín a 

drevín, zapojení žiaci 
7. ročníkov s 

triednymi učiteľmi, 
vyučujúci THD, 

fotodokumentácia, 
zverejnenie na web 

stránke školy 

V rámci Dňa Zeme boli 
vybudované dve 
kamenné múriky 

a zrealizované terénne 
úpravy na výsadbu 

bylín a drevín. Počet 
aktívnych žiakov 21. 

Fotky z akcie sú 
zverejnené na web 
stránke školy a na 

nástenke školy. 

 AKTIVITA 5: Výroba 
informačných tabúľ 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
vyučujúca MAT, FYZ - 
RNDr.Ӧrvӧsová 
T: do 16.04.2013 

Vyrobené 6 
informačné tabule 

podľa plánu náučného 
chodníka, zapojení 

žiaci 2.stupňa, 
školník, rodičia, 

fotodokumentácia 

Informačné tabule sú 
pripravené na tlač 

a výrobu. 



 AKTIVITA 6: Osadenie 
informačných tabúľ do 
terénu 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
L.Pataky – školník 
T: 17.05.2013 

Osadené informačné 
tabule v teréne podľa 

plánu náučného 
chodníka, zapojení 

žiaci 9. ročníkov, žiaci 
z kolégia, školník, 
pracovníci obce, 

fotodokumentácia 

 

 AKTIVITA 7: Vysadenie 
drevín a bylín podľa plánu 
náučného chodníka 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
asistent koordinátora za 
I.stupeň – Mgr.Gyӧmbérová 
T: do 30.05.2013 

Vysadených 6 ks 
drevín a 20 ks bylín 

podľa plánu náučného 
chodníka, zapojení 

žiaci 1.stupňa s 
triednymi učiteľkami, 

žiaci z kolégia, 
školník, 

fotodokumentácia 
podujatia, zverejnenie 

na webe školy 

 

 AKTIVITA 8: Zhotovenie 
pozvánky pre hostí na 
otvorenie náučného 
chodníka 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
zástupkyňa – 
Mgr.Krokovaiová 
T: do 31.05.20513 

Vytlačené pozvánky v 
počte  50 ks, zapojení 

žiaci 7.ročníka 

 

 AKTIVITA 9: Terénne 
úpravy okolia náučného 
chodníka pred jeho 
otvorením 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
kolégium Zelenej školy 
T: 12.06.2013 

Upravené okolie 
náučného chodníka, 

pripravené na 
otvorenie 

náuč.chodníka, 
zapojení žiaci 9. 

ročníkov, školník, žiaci 

 



kolégia Zelenej školy 

 AKTIVITA 10: Slávnostné 
otvorenie náučného 
chodníka za prítomností 
hostí 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
vedenie školy, kolégium 
Zelenej školy 
T: 14.06.2013 

Oznam o podujatí 
vyhlásený v obecnom 
rozhlase, vyvesený na 

nástenke a web 
stránke školy, článok 
do miestnych novín, 
fotodokumentácia 

podujatia 

 

CIEĽ 2: Vybudovať na 
konci  
náučného chodníka 
ekoučebňu – altánok 
z dreva s možnosťou  
využitia na výučbu 
v prírode, do konca 
školského roka 
2013/2014 

AKTIVITA 1: Vyhlásiť súťaž 
o najlepší model ekoučebne  
na konci náučného 
chodníka 
 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
vyučujúca MAT, FYZ – 
RNDr.Ӧrvӧsová 
T: X. 2013     
     
  

Zapojenie žiakov 6. - 
8. ročníka - 60 žiakov, 
výstavka modelov v 
škole, výber 
najvhodnejšieho 
modelu členmi 
kolégia 

 

AKTIVITA 2: Deň 
otvorených dverí Zelenej 
školy pre deti z MŠ – 
aktivity za pomoci 
náučného chodníka 
 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
asistent koordinátora za 
I.stupeň – Mgr.Gyӧmbérová      
T: X. 2013 

2 vyučovacie hodiny 
formou aktivít pre deti 
z MŠ za pomoci 
žiakov 8. ročníkov, 
zapojeních 20 žiakov 
8.ročníka a 20 detí 
z MŠ, 
fotodokumentácia 
a zverejnenie 
podujatia na webe 
školy 

 



AKTIVITA 3: 
Environmentálna zima – 
rovesnícke vzdelávanie na 
tému Stavanie vtáčich 
búdok a prikrmovanie 
vtáctva v zime 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
asistent koordinátora za 
I.stupeň – Mgr.Gyӧmbérová             
T: XI. 2013 

5 odučených hodín 
(vo všetkých triedach 
I.stupňa žiakmi 
9.ročníkov), zapojení 
žiaci 9. ročníkov – 10 
žiakov, všetci žiaci 
I.stupňa – 100 žiakov, 
vyučujúca BIO, 
fotodokumentácia 
a zverejnenie 
podujatia na webe 
školy 

 

AKTIVITA 4: Zimná 
vychádzka do NP 
Slovenský kras spojená 
s pozorovaním stôp 
obyvateľov lesa 
a následným vypracovaním 
monitoringu pozorovania 

zodp. triedny učitelia I. a II. 
stupňa 
T: XII. 2013 

Vyvesené tabuľky 
celoškolského 
monitoringu na 
nástenke ZŠ,16 
tabuliek vyvesených 
na nástenkách 
v triedach, zapojení 
všetci žiaci ZŠ – 300 
žiakov a 16 triednych 
učiteľov, 
fotodokumentácia 

 

 AKTIVITA 5: Získať 
finančnú, materiálnu a 
fyzickú pomoc na 
vybudovanie ekoučebne 

zodp.koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
vedenie školy a kolégium 
Zelenej školy 
T: XII.2013 a I.2014 

Oslovenie všetkých 
zainteresovaných 
zložiek na 
zasadnutiach: ZRPŠ, 
Rady školy, obecného 
zastupiteľstva (t.j 
zriaďovateľa školy) 

 



 AKTIVITA 6: Rozdeliť úlohy 
medzi žiakov a dospelých 

zodp.koordinátor Zelenej 
školy – Ing. Chanasová, 
kolégium Zelenej školy 
T: II.2014 

Upresnenie úloh: čo 
môžu urobiť žiaci 
2.stupňa 
svojpomocne a ktoré 
vykonajú dospelí, 
konkrétny rozpis prác 
vyvesený na 
nástenke Zelenej 
školy, zapojení žiaci 
z kolégia – 12 žiakov, 
2 rodičia, yučujúci 
THD 

 

 AKTIVITA 7: Pripraviť a 
upraviť pozemok pre 
ekoučebňu 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing. Chanasová, 
vyučujúce THD – 
Ing.Chanasová 
a M.Boldišová 
T: III. 2014 

Vymedzenie 
priestoru, úprava 
terénu, výkopové 
práce - na 
vyučovacích hodinách 
THD, zapojenie 
rodičov v rámci 
brigády, zapojení žiaci 
7. a 8. ročníkov, 3 
rodičia 

 

 AKTIVITA 8: Osadiť nosné 
trámy a postaviť bočné 
steny s lavičkam 

zodp. školníci – L.Pataky 
a R.Szabados 
T: IV.2014 

Vybudovanie bočných 
stien pracovníkmi OÚ 
a stolára - rodiča 

 

 AKTIVITA 9: Viem byť 
maliarom - súťaž 

zodp. vyučujúce THD – 
Ing.Chanasová, M.Boldišová 
a vyučujúca VYV 
Mgr.Volčková 
T: IV.2014 

Žiaci 4. - 6. ročníka (z 
každej triedy 10 
žiakov) zafarbia 
jednotlivé časti 
drevenej konštrukcie - 

 



súťaž: ktorá trieda 
zafarbí viac latiek za 
určený čas 

 AKTIVITA 10: Zastrešiť 
ekoučebňu 

zodp. školníci – L.Pataky 
a R.Szabados 
T: V.2014 

Zhotovenie strechy z 
dreva za výraznej 
pomoci odborníkov: 
pokrývač, stolár - 
rodičia 

 

 AKTIVITA 11: Dotvoriť a 
vyzdobiť ekoučebňu 
samorastmi a rôznym 
prírodným materiálom 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
asistent koordinátora za 
I.stupeň – Mgr.Gyӧmbérová, 
žiaci z kolégia Zelenej školy 
T: koniec V.2014 

Každá trieda 1.stupňa 
(5 tried - 100 žiakov) 
s tr. uč. pripraví 1 - 2 
ozdoby z prírodného 
materiálu, žiaci z 
kolégia zozbierajú 
ozdoby a rozhodnú o 
ich umiestnení v 
ekoučebni 

 

 AKTIVITA 12: Upraviť okolie 
hotovej učebne (skalka, 
ohnisko, bylinná špirála) 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
asistent koordinátora za 
I.stupeň – Mgr.Gyӧmbérová, 
vyučujúca THD – 
M.Boldišová 
T: do 14.06.2014 

Žiaci 5.-7. ročníka ( 
60 žiakov ) na 
hodinách THD 
vyčistia, zarovnajú a 
dotvoria okolie 
ekoučebne 

 



 AKTIVITA 13: Slávnostné 
otvorenie ekoučebne za 
prítomností hostí 

zodp. koordinátor Zelenej 
školy – Ing.Chanasová, 
vedenie školy, kolégium 
Zelenej školy 
T: 17.06.2014 

Osobné pozvanie 
hostí, oznam o 
podujatí vyvesený na 
nástenke Zelenej 
školy a web stránke 
školy, 
fotodokumentácia 
akcie 

 

 


