
Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy školský rok 2015/2016 

 

Cieľom je rozvíjať a formovať také osobnostné kvality, ktoré budú ţiakov chrániť a zlepšovať 

ţivotné prostredie. Plán a činnosti ţiakov budú zamerané na základné súčasti rozvoja 

osobnosti ţiakov: 

     1.      Úroveň vedomostí: 

 prírodné javy a deje v ţivotnom prostredí na hodinách VLA, PDA...(pokusy PDA) 

 zásahy ľudskej činnosti do ţivotného prostredia 

 globálne problémy ľudstva – (skleníkový efekt, kyslý dáţď, znečisťovanie ovzdušia,            

ničenie lesov, besedy, IKT- prezentácie, projekty, projektové vyučovanie) 

 dôsledky rozhodnutí a činnosti ľudí na stav ţivotného prostredia - vychádzky 

k miestnemu potoku 

 trvalo udrţateľný rozvoj 

2.   Rozvoj zručností 

 vyjadriť vlastný názor na ţivotné prostredie rôznou formou ( ústne, písomne, 

dramatizáciou, výstavky prác, zapájanie sa do zberu, separácia) 

 študijné zručnosti; získavať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť informácie o 

ţivotnom    prostredí na hod. IKT, encyklopédie, výstavy v KS 

 z rozličných zdrojov, plánovať a organizovať aktivity alebo projekty, týkajúce sa 

ţivotného prostredia : -    exkurzia CVČ pod názvom PRÍRODA TREBIŠOV 

- beseda s lesníkmi( hry, súťaţe) 

 zručnosti potrebné na riešenie environmentálnych problémov  - plagáty, oznamy... 

3.  Utváranie postojov 

 váţiť si ţivotné prostredie – spolupráca= škola + rodina 

 chrániť ţivé organizmy – starostlivosť o domáce zvieratá, prikrmovanie, búdky... 



 starať sa o zeleň vo svojom okolí – zber odpadu v okolí a v areáli školy, vysádzanie 

stromčekov v spolupráci s lesníkmi z Dargova 

 

September 

1. Zapracovať do pedagogickej dokumentácie (TVVP) UO ENV. 

Z: všetci vyučujúci 

2. Úprava okolia školy a oboznámenie ţiakov školy s vnútorným poriadkom školy 

a ochranou školskej zelene. 

Z.: triedni učitelia 

3. Environmentálna jeseň – spoznávanie jesennej prírody 

4. Vytvorenie výstavy plodov jesene pod názvom- PLODY JESENE a pozvať v rámci 

projektu Škôlka v škole detí mestských materských škôl na prehliadku výstavy.. 

Z.: vedenie školy a triedni učitelia 

5. Návštevy záhradkárskych výstav v KD 

Z.: triedni učitelia 

6. 28. 9. – Svetový deň STROMOV- chráňme stromy- vychádzka. 

Z.: triedni učitelia I. stup. 

 

Október 

1.Šarkaniáda – stretnutie troch generácii pri púšťaní šarkanov, spojená s opekačkou je to 

spolupráca s organizáciou SOCIA- v rámci DŇA STARÝCH RODIČOV. 

Z.: Učitelia 1.-4. 

2. Jeseň vo výtvarnej výchove – výstava ţiackych prác na tému jeseň.  



Z.: učitelia VYV, výstavky na chodbách, v triedach, CVČ- Zdravý ţivotný štýl 

3. Zručnosti ţiakov pri práci s prírodninami / gaštany, šípky a iné plody jesene/ 

Z.: učitelia 1.-4., ŠKD a koordinátor ENV,   

4. Zdravá výţiva – konzumujeme ovocie a zeleninu. Projekt Jabĺčkový deň v škole. 

Z.: triedni učitelia, resp. I. stupeň 

5. Zber gaštanov 

Z.: triedni učitelia  

 

November 

1. Spomienka na zosnulých v areáli mestského cintorína.  

Z.: triedni učitelia  

2. Didaktické hry zamerané na environmentálnu výchovu. Land – art. 

Z.: ŠKD 

3. Výstava tekvíc a Hallowean. 

Z.: L. Koţuchová 

4. Ochrana ţivotného prostredia – beseda o ochrane ţivotného prostredia. 

Z.: triedni učitelia a koordinátor ENV 

5. 25. 11. – SVETOVÝ DEŇ PRÁV ZVIERAT –beseda: Aj zvieratká majú svoje práva  

(Pozvanie ochranára prírody) 

Z.: M. SOJKOVÁ, I. stupeň 

 



December 

1. Ľudské práva a ľudská solidarita vo vzťahu k ţivotnému prostrediu. 

Z.: učitelia OBN, ETV a triedni učitelia II. stupňa 

2. Vianočná výzdoba – estetizácia školských priestorov. 

Z.: triedni učitelia 

3. Vianočné zvyky a tradície – Vianočná akadémia. 

Z.: triedni učitelia 

4. Vianočná ikebana, Naj výrobok z plastu... – SONAP( SLZA)PS: Ak vyhlásia akciu 

Z.: I. stupeň 

5. Pečieme perníky s rodičmi. 

Z.: I. stupeň 

 

 

       Január 

1. Pamätihodnosti našej obce a okolia( kostoly, pamätné tabule, pamätníky), 

vychádzky do okolia. 

Z.: učitelia VLA a GEG 

2. Príroda v zime – vychádzka do lesa spojená s pozorovaním zimnej prírody a zvierat. 

Z.: triedni učitelia 

3. Odpad a jeho opätovné vyuţitie – beseda s názornými ukáţkami a prezentáciou 

o separácii odpadu pod názvom SEPARÁČIK. 

Z.: I. stupeň- individuálne v triedach 



Február 

1. Zimné kŕmenie vtáčikov – výroba kŕmidiel pre vtáčiky, výrobky z plastov –

KŔMIDLÁ. 

Z.: učitelia TEH a THD, I. stupeň 

2. Estetizácia školských priestorov výtvarnými prácami zameranými na ENV. 

Z.: učitelia VYV a koordinátor ENV 

 

Marec 

1. Zvieratká a rastliny v detskej literatúre – návšteva MK. 

Z.: triedni učitelia 

2. Populačná explózia a jej dôsledky na ţivotné prostredie. 

Z.: učitelia GEG 

3. 21. marec- MEDZINÁRODNÝ DEŇ LESOV: beseda v triedach pod názvom 

Rozprávajme sa ako stromy. 

Z.: triedni učitelia 

4. 22. marec – Svetový deň vody . Beseda na tému: Čistá voda – zdravý ţivot. 

Z.: triedni učitelia 

Apríl 

1. Poznávanie rastlín – zaloţím si svoj vlastný herbár, ŠvP- spoznávanie rastlín vo 

voľnej prírode 

Z.: vyučujúci PDA, BIO, I. stupeň 

11.4 – Deň NARCISOV 



Ţiakom pripomenúť Ligu proti rakovine, resp. zdravý ţivotný štýl, ale aj krehkosť kvetu 

prirovnaný k ľudskému ţivotu. (Kreslenie s kriedami pred budovou školy). 

2. 22. apríl - Deň zeme: Galéria na plote, kvíz k Dňu Zeme, kreslenie na asfalt, čistíme 

naše okolie školy a mesto v okolí školy / autobusová stanica, park, námestie/ 

Z.: triedni učitelia a koordinátor ENV  

3. Starostlivosť o svoje zdravie, zdravý ţivotný štýl, spôsob ochrany zdravia. 

Starostlivosť o chrup . / Pomôcky k téme vypoţičané z Regionálneho ústavu VZ/, 

DENTAL ALARM- hliadka na škole (podľa moţností pozvať v tomto škol. r.) 

Z.: triedni učitelia 

Máj 

1. Naučme sa šetriť – význam šetrenia energie, vody a plynu, projekt ENERGETIKA 

2015/ ak bude vyhlásený, ak nie samostatne v triedach/ 

Z.: učitelia BIO, CHE, PDA, VYV – I. stupeň 

2. Vyuţitie voľného času v prírode – Dýchaj čerstvý vzduch. 3. máj – Deň SLNKA 

(Usmej sa na slnko!). 

Z.: ŠKD, I. stup. 

3. Poznávanie rastlín v okolí školy, ŠvP – vychádzky k potoku (vodné rastliny 

a ţivočíchy). 

Z.: učitelia PDA a BIO, I. stupeň 

4. Úprava zelene v okolí školy – brigáda rodičov pri skrášľovaní okolia školy. 

Z.: riaditeľ školy 

5. Svetový deň bez tabaku- ,,Mamka, ocko, chráň si svoje zdravie aj našu ZEM!“ 

Z.: Triedni učitelia 

 



Jún 

1. Didaktické hry v prírode – MDD, resp. JUNIÁLES( hry v Čarovnom lese, plnenie 

úloh).  

Z.: Koţuchová A. , ŠKD, I. stup. 

2. 5. jún – SVETOVÝ DEŇ ŢP – Napíš príbeh o ochrane ŢP. /Triedny projekt/   

Z.: 3. – 9. ročník( triedni učitelia) 

3. Exkurzie za poznaním krás Slovenska, výlety, ŠvP 

Z.: triedni učitelia 

4.  Učíme sa o prírode v prírode. 

Z.: triedni učitelia 1. stupňa  

5. Vyhodnotenie činnosti koordinátorov environmentálnej výchovy. 

Z.: riaditeľ školy 

 

Najčastejšie skratky: KD (Kultúrny dom), ŠvP (Škola v prírode) ,ŠKD (Školský klub 

detí), MK (Mestská kniţnica), RZ (Rodičovské zdruţenie), ŢP(Ţivotné prostredie) 

 

Plán práce činnosti koordinátora environmentálnej výchovy sa môţe meniť v závislosti na 

podmienkach pre realizáciu jednotlivých aktivít. Z krátkodobého hľadiska sa zameriame 

na jednotlivé pamätné a medzinárodné dni. Pri jednotlivých činnostiach sa budeme 

usilovať o spoluprácu s rôznymi organizáciami a zákonnými zástupcami našich ţiakov, 

ktorí o jednotlivých aktivitách budú informovaní na RZ. 

 


