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PLÁN PRÁCE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY  šk.r. 2018/2019 
 
Východiskové dokumenty  
: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 
: Školský vzdelávací program  
: Všeobecne záväzné právne normy a ďalšie predpisy  MŠVV a Š SR, vnútorné 
smernice a pokyny vedenia školy 

CIELE: 
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na 
environmentálnu výchovu a vzdelávanie  k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na 
vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, 
zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov 
a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním 
a poškodzovaním životného prostredia. 
Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu 
a posilniť výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu. Pri príležitosti Svetového dňa 
výživy (16.10.) a svetového dňa mlieka (3.5.) a uskutočniť tematické týždne na 
podporu zvýšenia mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia 
a zeleniny. 
 

1. ÚROVEŇ VEDOMOSTÍ poznajú a chápu vedomosti, základné pojmy 

a osobitosti z danej problematiky /viď. učebné osnovy/.  

2. ROZVOJ ZRUČNOSTI: žiaci samostatne, alebo s pomocou učiteľa získavajú: 

žiaci primerane svojmu veku a schopnostiam, hodnotia a využívajú informácie 
z environmentálnej výchovy. 

3. UTVÁRANIE POSTOJOV: utváranie, formovanie a pestovanie u žiakov 

nasledovné postoje a kvality osobnosti: 
- vážiť si životné prostredie  
- starať sa o živé organizmy 
- rešpektovať aj názory iných 
- chápať význam racionálnych argumentov 
- tolerancia a otvorené zmýšľanie 
Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu 
jednotlivých učebných predmetov v týchto témach: 
ZACHOVANIE BIODIVERZITY – ROZMANITOSTI ŽIVOTA NA NAŠEJ PLANÉTE 
ODLESŇOVANIE  
ERÓZIA PODY  
RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV 
ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA , VODY A PODY 
ÚBYTOK OZÓNOVEJ VRSTVY 
KYSLÝ DÁŽĎ 
SKLENÍKOVÝ EFEKT 
SPOTREBA ENERGIE 
ODPAD 
URBANIZÁCIA 
POPULAČNÁ EXPLÓZIA 
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PRINCÍPY REALIZÁCIE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY: 
1. Učiť žiakov o životnom prostredí 
2. Vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia a pre životné prostredie 
 

CIELE  A ÚLOHY:  
: formovať a rozvíjať osobnostné kvality, ktoré umožnia žiakom chrániť a zlepšovať 
životné  prostredie 
: rozvíjať vzťah k životnému prostrediu, naučiť sa zodpovednosti za svoje správanie 
voči prírode 
: vnímať život ako najvyššiu hodnotu,  
: posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, vnímaniu 
estetických hodnôt prostredia, 
: rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, 
vyjadriť  vlastný  názor, písomnou i ústnou formou, zhromažďovať, triediť, analyzovať  
prezentovať údaje o prírode, životnom prostredí 
: naučiť sa spoznávať  a riešiť jednoduché problémy, klady a zápory jednotlivých 
riešení, pracovať  s rôznymi zdrojmi informácií. 
  

METÓDY A FORMY PRÁCE: 
: tematické nástenky, riadený rozhovor 
: samostatná a skupinová práca, didaktické hry, praktické činnosti, aktivity v prírode 

AKTIVITY: 
Úprava areálu školy: 
: starostlivosť o zeleň v areáli školy 
Voda ako základná zložka životného prostredia: 
: vedenie žiakov k šetreniu vodou a viesť ich k ochrane vody 
Elektrická energia: 
: vedenie žiakov k šetreniu elektrickou energiou, kontrola vypínania osvetlenia 
v triedach ekohliadkami Zelenej školy počas prestávok 
Ochrana rastlín a živočíchov: 
: starostlivosť o izbové kvety v triedach 
: Poznaj a chráň – spoznávanie chránených rastlín a živočíchov na území SR 
: uvedomovanie si života ako najvyššej hodnoty, vedenie žiakov k humánnemu 
prístupu k prírode (netrhať zbytočne kvety, nelámať konáre kríkov a stromov, 
nezabíjať drobné živočíchy)  
Racionálne využívanie prírodných zdrojov: 
:  Deň srdca, Deň jablka, Dúhové dni, Týždeň modrej planéty,... aktivity a tvorivé 
dielne s využitím prírodných materiálov 
Racionálne využívanie odpadových materiálov: 
:  Pokračovať v zbere separovaného odpadu v triedach, hodnotenie separovania 
určenými vyučujúcimi (Savková, Šajbanová) 
 
Environmentálna jeseň – jesenné čistenia školskej záhrady 
Environmentálna jar  - jarné upratovanie okolia školy 
Deň Zeme – Týždeň modrej planéty, Environ-olympiáda 
 

PLÁN PRÁCE:  
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September 
- Starostlivosť o okolie školy, zber jabĺk v školskom sade 

                                                    Zodp.: Šajbanová, vyučujúci SEE a THD 
 

- opätovné zavedenie triedenia odpadu, hodnotiace hárky 

T: do 30.9.                                                            Zodp.:Šajbanová, Savková 
 

- prednáška: Triedený odpad – prednáška  + aktivity pre prvákov o správnom 

triedení odpadu vo svojej triede 

T: do  30.9.                                                            Zodp.: Šajbanová, Savková 
     
 

Október  
- začiatok hodnotenia triedeného odpadu 

                                                                       Zodp.: Šajbanová, Savková         
- Týždeň zdravej výživy: ponuka zdravých jedál /ovocné a zeleninové/ pre 

žiakov aj učiteľov, príprava zdravých jedál žiakmi na SEE- horná chodba školy                                                           

           T: do 15.10                                                    Zodp.: Šajbanová, vyučujúci SEE                                     
- Úprava okolia školy: úprava školského kompostoviska, školského políčka, 

kvetinových záhonov, skalky 

T: do 31.10.                                                                     Zodp.: vyučujúci SEE 
- Projekt Ekoalarm – pokračovanie v projekte- vzdelávanie lektorkou /akčný 

plán/+rovesnícke vzdelávanie. Aktivity budú prebiehať priebežne počas celého 

šk. roka 2018/2019 

                                                                          Zodp.: Šajbanová, Savková 
 
November 
- Výroba vtáčích búdok na hodinách THD – VI. ročník 

    T: do 20.12. 2018                                                           Zodp.: Savková 
 

December 
- aktivita s tematikou Zelenej školy – burza starých hračiek, kníh a športových 

potrieb (v prípade predbežného záujmu žiakov) v kultúrnom dome 

T: do 6.12.                                          Zodp.: Savková, Šajbanová, Zaťková 
Február 
- Tvorivá dielňa- výroba košíkov z vŕbového prútia 

T: do konca februára                                         Zodp.: Savková, Šajbanová 
 

  Marec 
- Jarné práce na šk. pozemku                  

-                                                                                 Zodp.: vyučujúci SEE              

- Exkurzia – Včelí domček, žiaci VI. ročníka 
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-                                                                          Zodp.: Savková, Šajbanová 

- príprava na environolympiádu 

T: do 31.3. 2018     
                                                              Zodp.: Savková, Šajbanová, Ratkovská 

  Apríl 
- Týždeň modrej planéty (aktivity, tvorivé dielne, besedy) 

T: apríl                                                 Zodp.: Šajbanová,  Savková 
- Environolympiáda 

T: apríl                                                   Zodp.: Ratkovská, Savková, Šajbanová 
- Jarné upratovanie v obciach 

T: apríl                                                                           Zodp.: triedni vyučujúci 
   Máj 
- Úprava kvetinových záhonov , skalky v areáli školy 

-                                                                                      Zodp.: vyučujúci SEE 

-  

   Jún 
- Zhodnotenie triedenia odpadu   

- T: do konca júna                                                  Zodp.: Šajbanová  Savková 

-  

- Vyhodnotenie Ekoalarmu 

T: do konca júna                                                  Zodp.: Šajbanová, Savková 
Pozn.: Environmentálne aktivity na Polomoch podľa záujmu triednych 
učiteľov v priebehu celého roka. 
 
V Pliešovciach 11.9.2018                        
                                                                   Mgr. Daniela Savková 
                                                       koordinátor environmentálnej výchovy  
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