Environmentálny akčný plán školy: ZŠ s vyuč.jaz.maď. Gregorovitsa Lipóta, Jelka
Zvolená prioritná téma: Odpad
Silné stránky
Zber papiera,
elektr.odpadu/
recyklohr.Máme
nádoby na
recykl.plastov
a papiera v každej
triede+ na chodbách
Máme 120 l nádoby na
plast- 1 na prízemí +1
na 1.poschodí
Týždeň zdravia
Množstvo
vyprodukovaného
odpadu na začiatku
certif. Obodobia: 2
plných nádob –
To je 2 x 1200 l
Odvoz po 2 týždňov

pre certifikačné obdobie: 2019/ 2020
2020/ 2021
Slabé stránky
Produkujeme veľa odpadu
Chýba bioodpad - separácia, kompost

Množstvo vyprodukovaného odpadu na konci certif obdobia by sme chceli vyprodukovať
aspoň:50 % menej
Chceli by sme znížiť objem smeti aspoň na polovicu.
Bio-odpad by sme chceli zvlášť zbierať aj v triedach, aj v školskej kuch. ( šupky z o zelenin,
z ovocia....atď.)

Na dvore máme 3
nádoby :
2 nádoba na
kom.odpad – 2 x1200 l
1 nádoba na plast, to je
až 1500 l nádoba

Dátum schválenia:

EAP
písomne
schváli
Cieľ

Aktivita

CIEĽ 1:
1. Znížiť
obje
mu
tvorb
e
odpa
du
aspo
ň
Na
polov
icu

AKTIVITA
1: Pripraviť
rozsiahlu
informačnú
kampaň o
možnostiach
minimalizáci
e tvorby
odpadu na
škole:

Zodpovedn
á osoba a
termín

Indikátor/Ukazo Monitoring/Postupujeme podľa plánu?
vateľ úspechu
Úloha splnená.Ano – postupobali sme podľa plánu.
Mali sme ťažkosti- kedže škola bola uzavretá kvôli Covid- 19, ale snažili sme sa
všetko urobiť s deťmi podľa plánu.

Žiaci vyrobia aj mapu , zanesú ju starostovi aby o nich mal prehľad a zabezpečil
vyčistenie.
pravidelné
mesačné
infostánky
PlagátZelen

Z ̶ žiaci z
kolégia :
Alex a
Viktória

• aspoň 8
informačné
stánky
Na tému odpad

á školavýroba
+Zber
odpaduprechádzka
v okolí
-

Počas
celého
školského
roka
T: do konca
septembra

Hľad
anie
čiern
ych
sklád
ok

•
aktualizácia
násteniek

•Deň
Recyklovan
ej módy
Výroba
klobúkov
z rec.papier
a

Z:Pani
učiteľky
1.stupňa
a 2.stupňa
T: raz
mesačne
Z: Daniela a
Viktória, žiaci
z kolégia
T: raz
mesačne

• 9 tried

Z:3.trieda,
pani
koordinátork
a
T: do konca
decembra

• aspoň 11
žiakov

• aspoň 3 rôzne
témy na
nástenkeOdpad
Recyklovaná
móda
Gumovo -ihrisko
Úloha splnená.

AKTIVITA
2: Urobiť
prieskum v
škole s
otázkami:
„Kde sa
najviac v
škole tvorí
odpad?”,
„Ako by ste
znížili tvorbu
odpadu v
škole či v
triede?”
+ Besiedka
na tému:
Odpad
v škole,
v domácnost
i a vo Svete

Plagát
v dedineSeparujme
odpad!
Treba znížiť
objem
vyprodukova
ného
odpadu!

Z:Eszter,
Milan a
Anabela ̶
žiaci z
kolégia
Pani
učiteľka:
Laura
T: do konca
októbra 2019

Z:
Prednáška:
Monika
Szabó Ing.
Pani
učiteľka:
Anikó,
Katrína
Z: Pani
učiteľky
z 1.stupňa
T:Do konca
septembra

• aspoň 60
získaných
odpovedí

Úloha splnená.

• aspoň 10
návrhov na
riešenie

Deti rozdávajú obývateľom Jelky „EKO-letáky“, v ktorých je rozpísané dôležitosť
separovania odpadu.....Môžu dočítať informácie o zbern.dvora.
O otv.hodinách- zberného dvora. Kontakt na „vedúceho“ zberného dvora.
-Vyvesenie plagátov: Separujme odpad!
Úloha splnená.
-aspoň 35 žiakov

Ekohliadka
I.

AKTIVITA
3: Vybrať a
zrealizovať
vybrané
návrhy z
prieskumu
urobeného v
škole
AKTIVITA
4: Pripraviť
sériu
tvorivých
dielní
„Tvoríme z
odpadu”:
Využitie
kartónuDivadlo zo
starej
škatuľe.
• Z kartónuVýroba
pomôcok –
hry- Hod do
cieľa -ŠAŠO

Z: žiaci z
kolégia

• zníženie
objemu odpadu

T: do konca
novembra
2019

Z: pani
učiteľky
z 1.stupňa
A vychováva
teľky

Prieskum sa urobí osobne v triedach
S deťmi z kolégia, ktoré zbierajú nápady do
krabice.
Úloha splnená.

-

Aspoň
žiaci 9
tried
Divadlo je sparvené. Divadlo využ.na hodinách litratúry, damatiky + v ŠK

Pomôcka : ŠAŠO je hotová. Hru môžu využívať aj na hodinách telesnej výchovy, na
triedn.hod.., + v ŠK.. atď.
Z: vyučujúca Aspoň 4
výtvarnej
zúčastnené
výchovy,Ilon triedy.
a
a vychovávat
eľka Zsanett
z ŠK
T: do konca
januára 2020

• výroba
hudobnýh
nástrojov z
odpadových
materiálov
+ Výroba
včielok
z plastového
odpadu,
Výroba
vč.úľu
z plastu od
tekutého
prac.pr.

Z: vyučujúca • aspoň 3
výtvarnej
zúčastnené
výchovy,Ilon triedy
a
a vychovávat
eľka Zsanett
z ŠK -

Hudobné nástroje: bubon, hrkalka....atď. Tieto recyklované hudobné nástroje
môžeme využívať aj na hodinách hudobnej výchovy počas celého školského r.

počas celého
školsk.roka

• účasť aspoň 30
T: do konca žiakov,
Včielko-LAND spravené. Slúži , ako učebná pomôcka n hodinách prírodovedy
júna 2020
vyrobených
a prvouky.
aspoň 25
Z: pani
hudobných
Využ.pneum učiteľky:Dian nástrojov
atikya a Ilona+1.
Realizácia
a 3.trieda
Úlohy splnené.
ihriskaT: do konca
GUMOVO-IHRISKO na dvore.
decembra
Deti využívajú počas pobytu na dvore....aj na hod.telesnej v.
2019
Účasť aspoň 40
Využitie
žiakov
kartónu,
Z: žiaci
plastu na
z kolégia,
Úlohu splníme počas celého r.
hodinách
pani uč.
-Napríklad: Bocian na komíne –spoločná práca 3.trieda
výtvarnej v., a p.učiteľia
-Výroba dekoračných predmetov, ktoré podarujeme dôchodcom v dedine, napríklad
triedn.h., na z 2.stupňa
na Vianoce....dôchodcom..
hod.techniky T: do konca Účasť aspoň 7
-Počas celeho šk.roka zoorganozujeme výstavu recyklovaných
Projektyjanuára 2021 tried.+ ŠK
výtvorov na chodbách.
recyklujme
odpad
Z: učiteľia 1.
Vyrábame peračník, vrecúška na pečivo, ovocie, vrecúška na štetce atď.
a 2.stupňa
Splnili sme tieto úlohy .
Vyrábame
peračník zo

starého
textilu,
a z roliek
toal.papiera
Vyábame
hru z roliek
alobalu,
kartónu,
z textilu
Využitie
starého
textiluvýroba
bábok+
výroba
ľudových
šiat

T- počas
celého
škoského r
do konca
júna 2021.
Z: pani
učiteľky
1.stupňa
T.: do konca
júna 2020

Hru môžu žiaci využívať aj počas prestávkach, alebo v ŠK.
Účasť aspoň 3
tried
Hotové bábky- tie menšie môžeme využívať pri divadelných h. na hodinách literatúry,
dramatiky...atď.
Úlohy splnené.
Účasť aspoň 3
tried.

Z.: pani
učiteľky z ŠK Účasť aspoň 5
T: do konca tried.
júna 2020

Z.: učiteľky:
Diana, Eva,
Ilona
,Zsanett,
Anikó +
školník
Robert, žiaci
T: do konca
decemra
2020
AKTIVITA
Z:Pani uč.1.
5:
a 2.stupňa+r
Zabezpečiť odičia,
pitný režim v kt.zabezpeču
podobe
jú pitnú

• zníženie
podielu
vyhodených
plastových fliaš

Cez prestávkach pani učiteľky rozdávajú ovocné šťavy do pohárov....alebo do fliaš.

ponuky
ovocných
štiav vo
vlastných
pohároch

fľašu- ale nie Zučastn. 9 tried
z plastu

AKTIVITA
6:
Zoorganizov
ať EKOprehliadky
u farmárov

Z: pani uč.
1.stupňa+žia Včelárstvo
v Jelke...atď
ci z kolégia
T: do konca Zúčatn.9 tried
januára 2021

AKTIVITA
7:
Vyrobiť
recyklovaný:
HMYZODOMČEK
AKTIVITA
8:
Zoorganizov
ať
PrehliadkuEko šiat

T: do konca
mája 2021

Z: páni
učiteľia
Tomáš
a Zoltán+
deti z kolégia Účasť 9 tried
T: do konca
októbra 2020
Účasť aspoň 3
tried( 2.stupeň)
Z: pani
uč.:Ilona,
Diana,
Laura, Anikó,
Eva
T: do konca Účasť aspoň 9
septembra20 tried
20

AKTIVITA
9:
VYTVOREN
IE
Z: školník
páni učiteľia
KOMPOST Zoltán
OVISKA
a Tomáš

Ako vyzerajú včelie úle, z akého odpadového materiálu by sme mohli vyrábať vlastný ,
školský úľ?- Besiedka s včelármy.
Realizácia- Výroba vč,úľu- aspoň na prezentáciu....na hodiny prvouky, prírodovedy...
Hmyzodomček vyrábame z odpadového materiálu.

Výroba šiat z recyklovaného materiálu......používame staré noviny, plastové flaše+
vrchnáčiky....., staré záclony....atď.úloha v priebehu. S tou prehliadkou deti si
uvedomia, že aj zo starých šiat, môžeme vyrobiť niečo nové....
Úloha v priebehu....Kompostovisko bude
Využívané: Lístie z dvora ....zber
bioodpadu aj v triedach, Príp. zo šk. kuchyne.
Na hodinách prírodovedy, slovenčiny zav.

výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu „NeODPADni z
ODPADOV“
Výroba pomôcky na matematiku,nalepímeodpadového kartóna,
napíšeme s fixkou matematické
príklady a na rôzne
vrchnáčiky- riešeinia matematických úloh. Budeme potrebovať aj
vrch umelý
ch fliaš.

AKTIVITA
10:
Vzdelávani
e na tému :
odpad- na
hodinách
prírodoved
y,
slovenčiny,
informatiky,
techniky....
atď.
AKTIVITA
11:
Pomôcky na
hodiny
matematiky
z umelých
vrchnáčikov
+ z kartónu
AKTIVITA
12:
Výroba
pomôcky na
hodinu
výtvarnej
výychovy –
Paleta na
vymiešanie
farieb
z umelćh
vrchnáčikov

Deti
Účasť aspoň 3
z kolégia
tried + ŠK
T: do konca
októbra 2020

Z: triedny
učiteľia
T: do konca
decembra
2020
Účasť aspoň 4
tried

Z: Deti
z kolégia ,
pani učiteľka
Ilona,
vychovávateľ
ky
T: do konca Účasť aspoň 2
februára
tried
2021
Účasť aspoň 5
tried
Z: Pani
učiteľky
1.stupňa
T: do konca
decembra
2020

Účasť apoň 2
triedy

Deti si uvedomia, že z odpadovôho materiálu si môž vyrobiť
pomôcky aj k tvoreniu na hodinách výtvarnej výchovy.
Splnená.
Spoločná výroba užitočnej EKO- Metly z umelých fliaš.
Metlu môžu potom vyžívať aj pri prácach v záhra
de- na opad.lístie v jeseni.
Vyrábame domčeky, kŕmidlá pre vtáčiky z odpadového materiálu, ako napríklad,
z dreva...
Deti rozložia v školskej záhrade...napĺňajú semie
nka aj počas zimy.
Výroba letákov- Smetisko- LAnd- pre ľudí z dedi
ny- , Ale aj pre naše deti so školy. Komisia by prednášala v každej triede- súhrn
letáka....V letáku rozpíšeme čo a ako treba separovať
....prečo nevyhadzovať elektro-smeti.....atď.
Úlohy splnené.

+
z odpadové
ho kartónu
AKTIVITA
13:
EKOMETLA

Z: pani
učiteľky:
Anikó,
AKTIVITA
Katalin
14:
T: do konca
Recyklovaný marca 2021
domček,
Z: pán učiteľ
pre vtáčiky
Tomáš,
z odpadové Zoltán
ho materiálu T: Na DEŇ
ZEME
AKTIVITA
15.
LetákSmetiskoLAND

Z: žiaci
z komisie
T: Deň
ZEME

