
Správa o realizácii environmentálnej výchovy za 1. polrok školského roka 2014/2015 

Plán činnosti environmentálnej výchovy za 1.polrok 2014/2015 sa plnil priebežne 

podľa harmonogramu. 

Environmentálna výchova v školskom roku 2014/2015 bola zapracovaná do hlavných 

úloh plánu školy, do časovo – tematických plánov všetkých ročníkov prírodovedných a 

spoločenských predmetov, do plánu činnosti školského klubu, do práce krúžkov, do práce 

triedneho učiteľa a do záujmovej a mimoškolskej činnosti. 

V záujmovej a mimoškolskej činnosti sa uplatňoval citový vzťah k prírode, vytvoril sa 

priestor pre tvorbu projektov, etiku medziľudských vzťahov na zmenu hodnôt v živote 

človeka v súlade s prostredím. 

 Krúžková činnosť, jej akcie a programy sa zamerali na obohatenie žiakov nie iba po 

stránke vedomostnej , ale aj duševnej. 

V predmetoch PDA, VLA, BIO, GEG, FYZ, CHE sa realizovala ENV cez projekty s 

využitím prvkov environmentálnej výchovy na obohatenie výučby so zameraním na aktuálny 

stav životného prostredia, globálne problémy sveta a úlohy človeka riešiť ich. V rámci 

projektových prác a súťažiach sa žiaci zamerali na vlastný postup pri riešení problémov. 

Projektové práce boli zamerané na tvorbu a ochranu prostredia, na jeho zveľaďovanie, 

na pomoc, ale aj aktuálne problémy ľudského zdravia. Žiaci prezentovali projektové práce na 

hodinách biológie, geografie, fyziky a chémie. 

Na podporu a ochranu zdravia si žiaci teoretické vedomosti overili na modelových 

situáciách pri poskytovaní I. pomoci v prípadoch poškodenia zdravia v prírode a samotnom 

živote na praktickom účelovom cvičení. V oblasti postojov a hodnôt so zameraním na 

environmentálnu výchovu sa žiaci učili vnímať a citlivo pristupovať k prírode ,svojmu 

prostrediu, k utváraniu zdravého životného štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia. 

Celé prostredie školy sa využíva na zdravý spôsob života – relaxačné miesta sú 

miestami hlavne na relax a na aktivity spojené so životom školy. 

Medzi najkrajšie patrili aj akcie na spríjemnenie najkrajších sviatkov v roku. Zdobenie 

tried vianočnými ozdobami, Deň študentstva , Mikulášska besiedka, športové súťaže. 

 



V jednotlivých mesiacoch boli realizované nasledovné činnosti (školský rok 2013/2014) 

September – október 

Čistenie a úprava okolia školy – zodpovední vyučujúci THD a TEV 

„Deň zdravia“ – deň športu – účelové cvičenia v prírode na 1 aj 2 stupni 

28. 09. - „Svetový deň mlieka na školách“ – beseda v rámci triednických hodín – zodpovední 

všetci vyučujúci, projekt  ,,S mliekom dokážem divy“ (vytvorenie rôznych predmetov z 

mliečnych obalov- hračky, mestečká, zvieracie farmy, ...) – zodpovední vyučujúci VYV 

04. 10. – „Svetový deň zvierat“, projekt – „Moje obľúbené zvieratko“ – zodpovední – všetci 

vyučujúci (slovenský jazyk – rozprávanie, básnička, výtvarná výchova) 

12. 10. – „Svetový deň zraku“ – náučná prezentácia, zodpovední – vyučujúci biológie 

16. 10. – „Svetový deň výživy“ – beseda v rámci triednických hodín – zodpovední triedni 

učitelia 

„Naučme sa šetriť“ – nástenka, beseda a výzva žiakom všetkých tried na šetrné zaobchádzanie 

s vodou, elektrickou energiou a inými materiálmi 

 

November – december 

01. 12. – „Svetový deň AIDS“ – náučná prezentácia na hodinách biológie, nástenka 

10.12. – „Deň ľudských práv“ – náučná prezentácia, zodpovední vyučujúci etickej 

a občianskej výchovy 

11. 12. – „Medzinárodný deň hôr“  - náučná prezentácia, zodpovední – vyučujúci geografie 

„Vianočné aranžovanie“ – zachovanie tradícií, využívanie prírodného a odpadového materiálu 

pri skrášľovaní interiéru tried. 

 

 

 

 

 

 

V Holumnici 29.01.2015                                                   Vypracovala: Ing. Martina Zgrajová

                                                    koordinátor ENV 

 

 


