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PRACOVNÁ NÁPLŇ KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY 

 

1. V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity 

2. Plniť úlohu školského poradcu v otázke chráň svoje okolie a prírodu 

3. Monitorovať  školské akcie počas školského roku 

4. Informovať žiakov o ich úlohách k pripraveným akciám 

5. Poskytovať pomoc a ochranu prírody vlastným zapojením  

6. Venovať pozornosť čistote a úprave okolia školy 

7.  Spolupracovať s vedením školy a pedagogických zamestnancov pri organizovaní aktivít 

 

CIELE A ÚLOHY ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY NA ŠKOLE: 

- formovať a rozvíjať osobnostných kvalít, 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 

 

Metódy a formy práce: 

-tematické nástenky, riadený rozhovor 

-samostatná a skupinová práca, praktické činnosti, aktivity v prírode 

-tematicky zamerané vychádzky 

Aktivity: 

-starostlivosť o zeleň v areáli školy 

-vedenie žiakov k šetreniu vodou 

-vedenie žiakov k šetreniu elektrickou energiou 

Environmentálna výchova sa bude opierať aj o environmentálny kalendár svetových dní: 

3.10. Svetový deň zvierat 

22.3. Svetový deň vody 

22.4. Deň zeme 

5.6. Svetový deň životného prostredia 



 

PLÁN PRÁCE 

SEPTEMBER : 

- Oboznámenie s plánom a úlohami pre školský rok 2020/2021 s triednymi učiteľmi 

- úprava kvetinového záhonu 

- ,,Naučme sa šetriť“- výzva žiakov všetkých tried na šetrné zaobchádzanie  s vodou, 

elektrickou energiou 

-naďalej zber použitých batérií a akumulátorov 

                                                                                                                       Zodp. Tr. učitelia                                                                                      

                                                                                                                       Koordinátor ENV 

OKTÓBER: 

,,Environmentálna jeseň „- teoretické a praktické činnosti zamerané na spoznávanie jesennej 

prírody, zber prírodnín a plodov   

-,,Jeseň pani bohatá“- výstava prác žiakov z prírodnín                                Zodp. Tr. učitelia                                

                                                                                                                       Koordinátor ENV 

                                                                     

NOVEMBER:   

-,,Ochrana životného prostredia“-  beseda o problematike životného prostredia, významné 

čistoty ovzdušia, vody, pôdy, pracovné listy 

-,,Čo ja viem“- ukážka ručných prác pani Dudovej                                          Zodp. Mgr. Semanová 

            Mgr. Marciová 

 

DECEMBER:  

-,,Vianočné aranžovanie“- zachovávanie tradícií ,využívanie prírodného a odpadového 

materiálu pri skrášľovaní interiéru. Zhotovovanie výrobkov na vianočnú burzu  

                                                              

                                                                                                                         Zodp.: Tr. učitelia 

                                                                                                                         Koordinátor ENV 

 

 



 

JANUÁR: 

 ,,Vtáčiky v zime „- zhotovenie makiet zvierat z odpadového materiálu,papiera   

                                                                                                                             Zodp.:  učitelia PV,Vv 

                                                                                                                            Kordinátor ENV 

                                                                                                                                                                                                                                                  

FEBRUÁR:  

,,Pomoc a ochrana živočíchov“- výzva k starostlivosti o zvieratá počas zimy, umiestnenie 

kŕmidiel v areáli školy, prikrmovanie vtáčikov počas zimy.                

                                                                                                           Zodp.: Koordinátor ENV 

                                                                                                                       Triedni učitelia 

MAREC:  

,,Zelená škola“ 

-  úprava a skrášľovanie areálu školy, jarné upratovanie, úprava kvetinového záhonu 

,,Príroda trochu ináč“ 

-výstava maľovaných obrazov pána Neupavera                                     Zodp. Mgr. Semanová 

                                                                                                                                                     

APRÍL: 

22.4. Deň zeme – čistenie studničky a vodných tokov                           Zodp. Mgr. Semanová                                                            

           Mgr. Marciová 

MÁJ:  

Zber liečivých rastlín, lúčnych kvetou žiaci 1.-9.ročníkov                                                

- výstavka 

- výroba herbáru rastlín                                                                    Triedni učitelia                                                           

 

JÚN: 

5.6. Svetový deň životného prostredia – zbieranie odpadu, triedenie a recyklovanie 

                                                                                                                  Zodp.: Triedni učitelia  

 

  Koordinátor environmentálnej výchovy:                 Mgr. Semanová: ..................................................       


