Environmentálny akčný plán školy: Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18, Martin
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:
EAP bol konzultovaný
EAP bol schválený
Ciele

CIEĽ 1: Zvýšiť množstvo
zelene v interiéri a exteriéri
školy o 10% do konca júna
2015

Zeleň a ochrana prírody

Michaela Novisedláková
Katarína Cesnaková
Aktivity

pre certifikačné obdobie: 2013/14, 2014/15

dňa: máj 2014
dňa:15. 7. 2014
Zodpovedná osoba a
termín

Indikátor /
Ukazovateľ
úspechu

AKTIVITA 1: Urobiť na škole
prieskum o tom, či si žiaci vedia,
aký je význam zelených rastlín
a či si myslia, že ich máme
v škole dostatok

Z: Imriš- 5.SA a členovia krúžku
TABA
T: január 2014

Anketa v školskom
časopise Zvonček a jej
výsledky spracované na
školskej nástenke

AKTIVITA 2: Zhotovenie
informačného panelu na tému
Význam zelene

Z: Mitíľová, Hroncová, Richterová
(9.S)
T: marec 2014

Funkčný a aktualizovaný
informačný panel,
odprezentovaný 80%
žiakov školy

AKTIVITA 3: Výroba pozdravov
ku Dňu matiek z vlastnoručne
vyrobeného recyklovaného
papiera

Z: Mitíľová, žiaci z krúžku Recyveci
T: apríl 2014

30% žiakov školy,
zapojených do výroby
pozdravov, vlastnoručne
vyrobené pozdravy

AKTIVITA 4: Daruj svojej škole
kvet – aktivita pri príležitosti Dňa
Zeme 2014

Z: Hroncová, Richterová (9.S),
Imriš (5.SA) - členovia kolégia
T: 21. – 25. apríl 2014

30 nových izbových
rastlín umiestnených
v triedach, zapojených
30% žiakov školy

Monitoring /
Postupujeme podľa
plánu?

AKTIVITA 5: Vytvorenie
zeleného kútika v každej triede
(zelený kútik bude tvorený
izbovými rastlinami, ktoré deti
prinesú do školy v rámci aktivity
Daruj svojej škole kvet),
zapojenie pani upratovačky do
starostlivosti o nich počas
letných prázdnin

Z: triedni učitelia
T: apríl 2014

AKTIVITA 6: Zaviesť Zelené
hliadky v každej triede – budú
sa starať o zelené kútiky,
záhony, recyklovanie a pod.

Z: triedni učitelia, všetci členovia
Kolégia
T: marec – apríl 2014-vytvorenie
hliadok
T: apríl 2014 – jún 2015fungovanie hliadok
Z: žiaci – členovia Kolégia
T: február 2014

AKTIVITA 7: Súťaž tried
o najnápaditejší recy-kvetináč

Z: Hroncová, Richterová,
Benešová – žiačky, členky
Kolégia
T: apríl 2014

Funkčné zelené kútiky,
30% žiakov školy
zapojených do ich
prípravy

Fungujúca Zelená
hliadka, vytvorená
v každej triede z 3-4
žiakov triedy

40% žiakov školy
zapojených do súťaže,
recy-kvetináče vystavené
v priestoroch školy
(neskôr využité
v Zelených kútikoch
v triedach)

CIEĽ 2: Vybudovať v areály
školy náučno-zážitkovú zónu
do konca júna 2015

AKTIVITA 8: Veľkonočné tvorivé
dielne – umiestniť Zelený
stánok, v ktorom budú žiaci
predávať rôzne recy-dekorácie,
ponúkať zdravé zeleninové
nátierky a rozdávať informačné
letáky o význame zelene

Z: Hroncová, Richterová,
Benešová – žiačky, členky
Kolégia
T: apríl 2014

Zelený stánok na
Veľkonočných trhoch,
pripravené ponúkané
jedlo, 50% žiakov
a rodičov, 50 kusov
vyrobených letákov

AKTIVITA 1: Rozšíriť už
vybudovanú bylinkovú špirálu o
ďalšie druhy byliniek a osadiť ju
informačnými tabuľkami

Z: Orelová, Mitíľová, žiaci
5.ročníka
T: apríl – máj 2014

Bylinková špirála
s bylinkami, 3 informačné
tabuľky umiestnené v jej
blízkosti

AKTIVITA 2: Zriadiť v školskej
knižnici čajovňu, v ktorej sa
bude pri rôznych príležitostiach
podávať čaj z vlastných byliniek

Z: Orelová, Benešová – žiačka,
členka kolégia
T: september 2014 a potom
priebežne

Zriadená čajovňa, min.1
akcia štvrťročne, pri
ktorej sa bude podávať
čaj – napr. tvorivé dielne,
trhy, besedy a pod.

AKTIVITA 3: Založiť Zelené
okno
( s využitím plastových fliaš,
budeme pestovať alebo
predpestovávať bylinky,
zeleninu, izbové rastliny)

Z Mitíľová, žiaci triedy 6.ST:
február 2015

AKTIVITA 4: Vytvoriť kvetinový,
bylinkový či zeleninový záhon
v areály školy- každá trieda si
vysadí svoj záhon, umiestni
tabuľku s popisom a bude sa
o neho starať

Zodp: Zorkócy, Mitíľová-ped.,
žiaci 7.až 9.ročníka
T: apríl- máj 2014, potom
priebežná starostlivosť počas
hodín SEE (svet práce)

Zelené okno v učebni
biológie, 50% žiakov 6.S
triedy zapojených do
jeho prípravy a údržby

50% žiakov zapojených
do tvorby záhonov,
funkčné záhony v areály
školy

AKTIVITA 5: Osadiť lavičky
v areáli školy

Z: Zorkócy – člen Kolégia,
T: do mája 2015

Osadené lavičky

AKTIVITA 6: Založiť a viesť
krúžok Recy-veci

Z: Mitíľová
T: september 2013 a potom
priebežne

Fungujúci krúžok
s minimálne 12 členmi

AKTIVITA 7: Založiť a viesť
krúžok Tuláčik – turistické
a ochranárske zameranie

Z: Gažová
T: október 2013 a potom
priebežne

AKTIVITA 8: Environmentálna
výchova v Blatnici – Lúčny
a poľný ekosystém

Z: triedni učitelia
T: priebežne, podľa ponuky CVČ

80% žiakov 5. A 6.
ročníka, zúčastnených
ENV v Blatnici

AKTIVITA 9: účasť na
vzdelávacích pobytoch vo
vzdelávacom centre v Zaježovej

Z: Orelová, členka Kolégia
T: september 2014, potom
priebežne

5% žiakov školy , ktorí sa
zúčastnia 2 pobytov

AKTIVITA 10: Adoptovať si areál
– tzv. Attilák, ktorý je v blízkosti
školy a starať sa oň

Z: Orelová, členka Kolégia,
Richterová, Benešová – žiačky,
členky Kolégia
T: máj 2014, máj 2015

10% žiakov školy,
udržiavaný areál
„Attiláku“

Fungujúci krúžok
s minimálne 12 členmi

