
- keďže sa naša škola už „hrdí“ týmto titulom, predstavujeme 
vám projekty a  aktivity, ktorými napĺňame tento projekt: 

COMENIUS

Zelený projekt

Veolia

Enviroprojekt



Výsadba magnólie

Práce na pozemkoch



    V mesiaci október sa uskutočnila tradičná "Súťaž o najkrajšie jablko" spojená s výstavou 
"Rarity našich záhrad". Súťaže sa zúčastnili všetky triedy našej školy.Odovzdanie cien 
víťazným triedam

Ďalšie fotografie z tejto akcie:
http://www.zsvajanlc.edu.sk/foto2008/najkrajsie_jablko/sutaz_o_jablko.htm

http://www.zsvajanlc.edu.sk/foto2008/najkrajsie_jablko/sutaz_o_jablko.htm


28.10.2008 pani učiteľky pripravili na Odpoludnie duchov 
a strašidiel vynikajúce pečené tekvice na ktorých si žiaci veľmi 
pochutili.



7. novembra si pochutili učitelia na pomazánkach, ktoré im 
pripravili žiaci v rámci projektu Zdravá škola.  Niektorým 
pomazánky zachutili tak, že si odpísali recepty a tak si zdravé 
pomazánky môžu pripraviť aj doma. 



Žiaci vytvárali nádherné ikebany pod vedením p. uč. Fízeľovej. 







Žiaci tried 8.A, 8.B, 8.C, 7.C maľovali a upratovali školskú dielňu. 
Pomáhali im praktikanti v rámci absolventskej praxe, pracovníci 
VPP, pán školník a pani upratovačka. Pomôcky potrebné ku 
práci poskytla naša škola.

Zhotovovanie vtáčích búdok, ktoré sa zúčastnia súťaže 
o najkrajšiu vtáčiu búdku.



Žiaci PK TCHV sa so svojimi výrobkami zúčastnili vianočnej 
burzy. Rámy na fotografie vyrábali žiaci na hodinách technickej 
výchovy s pani učiteľkou Miadokovou.

Žiaci v rámci pracovného vyučovania vytvárali obrázky maľbou 
na drevo s pani učiteľkou Hrončekovou Annou a Jaroslavou.

Žiaci 8. ročníkov upratovali priestory dielne po maľovaní, 
pripravovali na maľovanie priestory Prípravovne nástrojov, 
náradia a materiálu na hodiny pracovného vyučovania pod 
vedením p. uč Bartka.



Dňa 13.1.2009 žiaci 8.C triedy v rámci hodiny technickej výchovy 
lepili kŕmidlá pre vtáčiky na parapety okien tried. Po dohode 
s triednymi učiteľmi ich pripevnili na vopred dohodnuté miesta 
v triedach 8.C, 4.B a 4.A. Žiaci tak budú môcť pozorovať kŕmiace 
sa vtáčiky priamo zo svojej triedy.



Dňa 16.1.2009 žiaci 8.A triedy v rámci hodín technickej 
výchovy hľadali najvhodnejšie miesto na umiestnenie vtáčích 
búdok a kŕmidiel pre vtáčiky,  ktoré vytvorili žiaci našej školy 
v rámci súťaže najkrajšiu vtáčiu búdku. 

Pomocou viazacieho drôtu, klincov, klieští, pripevňovali 
vtáčie búdky na zvolené miesta v rámci náučného eko chodníka 
okolo školy, ktorý slúži na zlepšovanie poznania prírody a jej 
ochrany. Neodradil ich ani čerstvo napadnutý sneh, ktorý im 
sem tam pri práci spadol za golier.

Lokalita bola zvolená v spolupráci s učiteľkami prírodopisu.



Žiaci okrem toho v tomto mesiaci na hodinách technickej 
výchovy:

• pripravovali pokrmy dňu zdravej výživy
• vyrábali ozdobné predmety z dreva
• vyrábali hlavolamy z drôtu



Presádzanie všetkých kvetov v interiéri školy. Do tejto aktivity sa 
zapojili všetky triedy pod vedením všetkých vyučujúcich TCHV.

Opravy  máp  zo  zemepisu  a z dejepisu  žiakmi  8.  ročníkov 
(podarilo sa opraviť 13 máp), iné drobné opravy  a vylepšovanie 
kancelárskeho nábytku – police pod počítač.

Výroba kŕmidiel pre vtáky a ich umiestňovanie – ďalšie výrobky



Presádzanie  všetkých  kvetov  v interiéri  školy  –  pokračovanie 
podľa podmienok

Vyrábanie drevených rámov na fotografie – p. Bartko

Výsadba  priesad  do  skleníka  a fóliovníka  pod  vedením  p. 
riaditeľky Ľ. Lacovej

Čistenie jazierka – p. Lacová

Výsadba čučoriedok - p. Lacová

Mobilná ekotrieda - p. Lacová



Výsadba priesad muškátov – Miadoková, Fízeľová

Výsadba muškátov pred vchod školy a do drevených kvetináčov 
pri škole – Miadoková, Fízeľová

Výsadba a starostlivosť o stromčeky – Hrončeková A, 
Hrončeková  J.,  Fízeľová, Miadoková, Bartko, Lacová

Výroba tabuliek na označenie stromčekov - Bartko

Obnova bylinkovej špirály - Lacová

Aktivity ku dňu zeme – všetci vyučujúci TCHV

Ekobazár – predaj lekna, šalátu, muškátov - Lacová



Výsadba priesad muškátov

Praktické práce na školskom pozemku, výsev a výsadba 
zeleniny

Výsadba a starostlivosť o stromčeky

Rozšírenie chovu korytnačiek

Výroba visačiek pre jednotlivé triedy na označenie starostlivosti 
o vysadené stromčeky



Starostlivosť o novovysadené stromčeky

Zberové aktivity

Úprava kompostoviska

Výroba visačiek pre jednotlivé triedy na označenie starostlivosti 
o vysadené stromy



Environmentálna výchova – vyhodnotenie činnosti v šk. roku 2008/2009

• v rámci jednotlivých predmetov sme plnili učebné osnovy environmentálnej výchovy pre 
základné  a stredné školy schválené MŠ pod číslom 645/1996-15 

• zvyšovali sme úroveň environmentálnych vedomostí, zručností a postojov
• pokračovali sme v realizácii projektov: Zdravá škola, Vážme si vodu, Environmentálna 

výchova pre život, Bocian, Otvorená škola, Enviroprojekt...
• vďaka enviroprojektu sme otvorili náučný chodník v areáli školy
• značnú úsporu vody, ktorú sme využili na polievanie z vlastnej studne,  sme dosiahli vďaka 

projektu Vážme si vodu
• zapojili sme sa do ďalšieho kola „Zeleného projektu“, obhájili sme 3 hviezdičky
• pokračovali sme v kampani „Na skládky nie sme krátki“ a mapovali sme nelegálne skládky 
• zúčastnili sme sa niekoľkých seminárov a školení s environmentálnou tematikou
• zabezpečili sme propagáciu environmentálnych tém v školskom rozhlase, školskom časopise 

Bzučoviny, v miestnych a regionálnych novinách
• v škole realizujeme aktivity v rámci Dňa vody, Dňa zdravej výživy, jesennej a jarnej časti 

OČaP-u,...
• v rámci Dňa Zeme sme otvorili náučný chodník v areáli školy a uskutočnili sme množstvo 

aktivít, vysadili sme do 200 stromov a kríkov
• v rámci výtvarnej výchovy sme sa zapojili do množstva súťaží s environmentálnou tematikou, 

pracovali sme s odpadovým materiálom, čím sme sa snažili poukázať na možnosti druhotného 
využitia odpadového materiálu

• aj v ďalších predmetoch sme sa zapojili  do rôznych súťaží a olympiád s tematikou prírody, na 
ktorých žiaci obsadili popredné miesta – botanická a zoologická olympiáda,....

• zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže „Spoločne chráňme prírodu“
• zapojili sme sa do súťaží organizovaných spoločnosťou Veolia
• v októbri sme zorganizovali súťažné výstavy „Rarity našich záhrad“, „O najkrajšie jablko“ 

a výstavu „Jeseň v škole“  a zhotovili sme aranžované kytice, ktoré zdobia interiér školy
• zorganizovali sme súťažnú výstavu vtáčích búdok, ktoré sme následne umiestnili v areáli školy 

a zabezpečovali sme zimné prikrmovanie vtákov
• žiaci prvého stupňa realizovali celoročný projekt „Stromy“
• zapojili sme sa do environmentálnej kampane „Planéta pre malého princa“
• na škole pracovali záujmové krúžky, ktoré sa zameriavali na rozvoj environ. výchovy
• reagovali sme na aktivity a medzinárodné výzvy týkajúce sa ochrany životného prostredia
• zorganizovali sme niekoľko exkurzií – Šomoška,  Hvezdáreň, Tropicarium, Fiľakovský hrad, 

hrad v Modrom kameni, Bradlo, Banská Štiavnica,  Svätý Antol,... a školu v prírode 
• zúčastnili sme sa na odborných výstavách a besedách organizovaných environmentálnymi 

organizáciami
• zorganizovali sme niekoľko charitatívnych a humanitárnych zbierok – Deň narcisov, Modrý 

gombík, UNICEF
• naďalej pokračujeme v separovanom zbere odpadu: plasty, papier, organický odpad, 

viacvrstvové ekoobaly,...
• uskutočnili sme niekoľko organizovaných zberov papiera a  plastov 
• organický odpad kompostujeme na školskom kompostovisku 
• kompost využívame pri pestovaní okrasných rastlín v interiéri a exteriéri školy, ako i pri 

pestovaní zeleniny na mieste  skleníka a na školskom pozemku a pri pestovaní liečivých rastlín 
v bylinkovej špirále

• predajom vypestovaných rastlín sme sa zapojili do jarného bazára
• vybudovali sme ďalšie okrasné plochy v areáli školy a doplnili sme už existujúce 



• vysadili sme okrasné dreviny v exteriéri školy
• pokračovali sme v starostlivosti o 2 akváriá a okrasné jazierko a 3 korytnačky
• v rámci rodinnej výchovy sme zhotovili netradičné zdravé jedlá 
• v rámci zdravej výživy sme zorganizovali ochutnávku jedál a čajov pripravených v školskej 

jedálni
• v rámci technickej výchovy sme pracovali s odpadovým materiálom, z ktorého sme zhotovili 

výrobky využiteľné v praktickom živote (vtáčie búdky, informačné tabuľky,..)


