
Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 

Zvolená prioritná téma:     Zeleň a ochrana prírody      pre certifikačné obdobie:  2018/2019 – 2019/2020 

Silné stránky Slabé stránky 

 Prostredie školy je estetické s množstvom rôznej   
 zelene, o ktorú sa starajú žiaci s učiteľmi a školník. 

Máme pomerne málo listnatých drevín a kvitnúcich bylín.    
Chýbajú nám jedlé (liečivé) bylinky, ovocné kry a stromy.        
Starostlivosť o interiérové rastliny má rezervy. 

 Máme skleník a školský pozemok mimo areálu školy. Skleník a školský pozemok mimo areálu školy takmer 
nevyužívame. Nemáme učebňu v prírode. 

 Organizujeme tradičné akcie na spoznávanie   
 a ochranu prírody. 

Nevytvárame vhodné podmienky pre voľne žijúce zvieratá a ich 
sledovanie. Nestaráme sa o žiadne chránené územie v okolí. 

EAP písomne schválil:  Miroslava Sliacka  Dátum schválenia: 3. 4. 2019  

Cieľ Aktivita Zodpovedná osoba 
a termín 

Indikátor/Ukazovateľ 
úspechu 

Monitoring/Postupujeme 
podľa plánu? 

CIEĽ 1:  
Zvýšiť množstvo a 
diverzitu zelene 
v priestoroch školy 
a v školskom areáli 
o 5 % do apríla 
2020. 

AKTIVITA 1: 
Výsadba pôvodných druhov 
listnatých drevín v areáli 
školy 

Z: Slavomír Hrešo (rodič), 
Brian Palenčík (7.b) 

T: marec 2019 

vysadených 10 nových 
listnatých drevín v areáli 
školy, beseda účastníkov 
výsadby s lesníkom 
 

 

AKTIVITA 2: 
Výsev a pestovanie 
sezónnej zeleniny 
v skleníku a na školskom 
pozemku 

Z: Mgr. Lukáš Čebra,   
Ema Lešková (6.a) 

T: marec – jún 2019 

vypestovaných 5 druhov 
sezónnej zeleniny, 
pripravené zeleninové šaláty 
a ochutnávka spojená 
s prezentáciou ich prínosu 
pre zdravú výživu 

 

AKTIVITA 3:  
Vybudovanie pocitového 
chodníka v areáli školy 
 

Z: Mgr. Slávka Kožlejová, 
Adam Mihalčin (5.c) 

T: apríl 2019, priebežne  

vybudovaný pocitový 
chodník s 8 časťami  
z rôznych prírodných 
materiálov, využívaný na 
hodinách BIO, v ŠKD... 

 



AKTIVITA 4: 
Výsadba okrasných rastlín 
rôznych druhov na 
vonkajšie parapety budovy 
a starostlivosť o ne 

Z: Mgr. Jana Kaľavská, 
Ivanka Balogová (5.b)  
poverení žiaci  

T: máj 2019, priebežne 

20 črepníkov s kvitnúcimi 
rastlinami umiestnených na 
vonkajších parapetoch 
okien, záznamy o polievaní 
a ošetrovaní rastlín 

 

AKTIVITA 5:  
Vybudovanie bylinkového 
záhonu v tvare špirály 
v areáli školy, pestovanie 
byliniek na čaj 

Z: Mgr. Slávka Kožlejová,  
Terezka Semanová (4.a),  

T: máj 2019, priebežne 

vybudovaná bylinková 
špirála s aspoň 7 druhmi 
byliniek, sušený sypaný čaj 
„Liečivá sila bylín“  

  

CIEĽ 2:  
Realizáciou troch 
opatrení vytvoriť 
vhodné podmienky 
pre voľne žijúce 
živočíchy a ich 
pozorovanie na 
školskom dvore          
do apríla 2020. 

AKTIVITA 1: 
Tvorba a údržba motýlieho 
a medonosného záhonu – 
kvetinovej lúky 

Z: Juraj Sirotský (školník), 
Emma Ondečková (7.b) 

T: apríl 2019, priebežne 

fotografie motýľov, včiel a 
iného hmyzu pozorovaného 
na vytvorenej kvetinovej lúke  

 

AKTIVITA 2: 
Vybudovanie a osadenie 
hmyzieho domčeka 

Z: Mgr. Stanislav Jurko, 
Filip Paľa (8.b) 

osídlenie hmyzieho 
domčeka rôznymi druhmi 
hmyzu - fotodokumentácia 

  

T: september 2019 

AKTIVITA 3: 
Tvorba úkrytov pre malé 
živočíchy (ježe, vtáky, 
plazy, obojživelníky...) 

Z: Mgr. Lukáš Čebra, 
Marko Myšik (7.c) 

T: október 2019 

vytvorené aspoň 2 úkryty 
pre menšie živočíchy, 
fotografie „ubytovaných“ 
živočíchov 

  

CIEĽ 3:  
Uskutočniť aspoň 
štyri aktivity ENV* 
zamerané na 
získanie 
a prehĺbenie 
vedomostí 
a pozitívnych 
postojov širšej 
školskej komunity 
v oblasti zelene 
a ochrany prírody, 
do apríla 2020. 

AKTIVITA 1: 
Exkurzia v Ekocentre 
Sosna v Družstevnej pri 
Hornáde 

Z: Mgr. Katarína Hrehová,  

T: október 2018 

účasť 20 žiakov a 1 
pedagóga, 
správa o exkurzii na 
internetovej stránke školy 

15. októbra sa 20 žiakov a 2 
učiteľky aktívne zúčastnili exkurzie 
v Ekocentre Sosna, 
na stránke školy bola uverejnená 
správa 2 účastníčok exkurzie:       
N. Juhasovej a E. Ondečkovej 
 

AKTIVITA 2: 
Súťaž a výstava Stromy 
našimi očami 

Z: Mgr. Jana Kaľavská, 
Bibiana Džurmanová (5.a) 

T: október-november 2018 
 

inštalovanie aspoň 30 
fotografických, výtvarných 
či literárnych prác s témou 
STROM v priestoroch školy 

v priebehu októbra sa do súťaže 
zapojilo takmer 60 žiakov 1.a 2.st., 
v novembri bolo na školskej 
chodbe vystavených 10 fotografií, 
19 výtvarných diel a 10 básní na 
tému strom, z ktorých si žiaci 
a zamestnanci školy hlasovaním 
vybrali 9 najkrajších prác   



AKTIVITA 3:  
Praktické aktivity zamerané 
na ochranu prírody 
a životného prostredia pri 
príležitosti Dňa Zeme 

Z: Mgr. Katarína Hrehová, 
Mgr. Jana Kaľavská, 
triedni učitelia 

T: apríl 2019 

účasť 80 % žiakov školy na 
pomoci životnému prostrediu 
a fotodokumentácia 

 

AKTIVITA 4:  
Zážitkové učenie formou 
rovesníckeho vzdelávania 
pri príležitosti Svetového 
dňa životného prostredia na 
tému „Význam a ochrana 
zelene“  

Z: Mgr. Katarína Hrehová 
Kristína Čabalová (8.a) 

T: jún 2019 

4 hodiny pripravené a 
odučené dobrovoľníkmi z 2. 
stupňa vo vybraných 
triedach 1. stupňa, 
ľubovoľný výstup 
z vyučovania v každej triede 

 

AKTIVITA 5: 
Tvorba a osadenie 
infotabuliek k jednotlivým 
prvkom školskej záhrady, 
rastlinám a živočíchom 

Z: Tereza Hrešová (6.c), 
Mgr. Katarína Hrehová 
(BIO), Mgr. Ján Molitoris 
(INF), Mgr. Stanislav Jurko 
(TECH) 

T: november 2019 – apríl 
2020 

osadených aspoň 10 
informačných tabuliek 
v areáli školy 

 

AKTIVITA 6: 
Informačná kampaň 
a vzdelávanie o význame 
zelene a živočíchov 
v záhrade formou 
rozhlasových okienok, 
článkov do časopisu, 
násteniek, infopanelu a 
enviro. divadielka pre 
žiakov MŠ 
 

Z: Mgr. Katarína Hrehová, 
Mgr. Anna Hliboká 
Čurliková, Tatiana Jurková 
a Július Kolesár (8.b)     

T: september 2019 – apríl 
2020 

aspoň 2 rozhlasové okienka, 
2 články v škol. a mestskom 
časopise, nástenka v každej 
triede, 1 infopanel v meste, 
divadielko žiakov ZŠ pre 
aspoň 30 % žiakov MŠ 
 

 

* ENV sa na ZŠ realizuje ako prierezová téma v rámci rôznych vyučovacích predmetov (ŠkVP), zodpovední vyučujúci  


