Hodnotiaca správa koordinátora Environmentálnej výchovy za školský rok 2020/2021

Koordinátorka Environmentálnej výchovy zorganizovala akcie podľa ročného plánu, ktorý plnila spolu
s pedagógmi pri implementácií prierezových tém. Vzhľadom k danej situácii , žiaci úlohy plnili vo
svojich triedach ,pod dozorom triednych učiteľov.

September:
Žiaci boli oboznámení svojimi triednymi učiteľmi s vnútorným školským poriadkom
Počas jesene žiaci upratovali okolie školy , vysadili stromy a upravili kvetinové záhony.
Pokračovali sme v zbere použitých batérii.
Učili sme žiakov šetriť vodou a elektrickou energiou.
Október:
V tomto mesiaci bola zrealizovaná výstavka jesenných prác žiakov prvého a druhého stupňa
z prírodnín na tému,, Jeseň pani bohatá“, ktorá nám skrášlila priestory školy.
November:
Žiaci prvého a druhého stupňa sa zúčastnili výstavky ,,Čo ja viem .“ Spolu s učiteľmi mali možnosť
pozrieť si výrobu drevených hračiek, šperkov a maľovanie tričiek s rôznou tematikou. Táto akcia sa
všetkým páčila.
V tomto mesiaci boli aj tvorivé dielne s jesennou tematikou.
December:
Žiaci spolu s triednymi učiteľmi vyrábali Vianočné ozdoby, ktoré prezentovali na Vianočných trhoch.
Marec:
Príroda trochu ináč
Keďže kvôli pandemickej situácii nie sú možné kolektívne akcie, nemohol nás navštíviť ani pán
Neupaver so svojimi krajinkovými obrazmi. Rozhodli sme sa, že každá trieda si pozrie videá
samostatne v triede na internetovej tabuli.
,,Zelená šanca“ – CHKO - Dobšinská ľadová jaskyňa
,,Zelená šanca“ - rastliny a živočíchy v prírode
,,Poďme spolu do lesa“

Apríl:
Žiaci si spolu s triednymi učiteľmi mohli pozrieť videá s tematikou ,, Deň zeme“, vypracovali pracovné
listy, tvorili plagáty, vyrábali panáčikov zemegule.
Máj:
V tomto mesiaci mali možnosť sledovať prírodu a poznávať rastliny. Žiakom bolo vysvetlené načo
zbierať liečivé byliny a k čomu slúžia, ako ich používať pri zdravotných problémoch.

Kvôli pandemickej situácii nebolo možné zrealizovať niektoré akcie. V rámci Environmentálnej
výchovy a vzdelávania zapájame školu do projektov s environmentálnym zameraním – napr.
Recyklohry.
Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí sa zapojili do daných úloh spolu so žiakmi.
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