
Environmentálny akčný plán školy: "Jabĺčko" - MŠ Budovateľská č.8, Prešov 

Zvolená prioritná téma: "VODA"   pre obdobie: šk. rok 2013-2014 
EAP schválil: riad. MŠ PaedDr. Eva Miklášová Dátum schválenia: 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a termín Indikátor / Ukazovateľ úspechu Monitoring /Postupujeme 

podľa plánu? 
CIEĽ 1: Znížiť spotrebu vody o 3% do 

konca šk. roka 2013/2014 využívaním 

dažďovej vody na polievanie 

kvetinových hriadok a zvlhčovanie 

pieskovísk 

AKTIVITA 1: 

 informačné vizitky s nápisom „Šetri vodou“ 

Zodp.: Kurucová                     
T: október 2013 

-počet nalepených vizitiek 
 
 

 

x 

AKTIVITA č.2: 

 význam vody v ľudových tradíciách 

Zodp.:Brozáková        
T: december 2013, apríl 2014 

-fotodokumentácia 
-web stránka MŠ 
-kronika MŠ 
-počet zapojených detí 

-16.12.2013-ľudové pásmo 
 „Od Kataríny po Viliju“ 

-zapojených 18 detí- 5dospelých 

-4 hostia 
-počet divákov: 20rodičov, 37 detí 

AKTIVITA č.3:  

leták o pravidlách správneho zaobchádzania 

s vodou 

Zodp.: Mihalová  

T.:január 2014 
-počet oboznámených detí 
-počet násteniek s umiestnením   pravidiel 

 

x 

AKTIVITA č.4.: 
 súťaž v speve na tému voda  /Škovránok/ 

Zodp..Fesičová 
T.: marec 2014 

-počet zúčastnených detí 
-fotodokumentácia 

 

x 

AKTIVITA č.5.:  

výtvarná súťaž „Voda je život“ 

Zodp.: Amrichová  

T.: február 2014 
-počet zapojených detí 
-počet vystavených prác 

 

x 

AKTIVITA č.6:  

 „Deň Zeme“ 

Zodp.: Mihalová  

T.: apríl 2014 
-počet zapojených detí 
-počet zapojených dospelých 
-počet enviro-stanovíšť 

-fotodokumentácia 

x 

AKTIVITA č.7:  

Environmentálny výučbový program 
„Kamarátka kvapka“ 

Zodp.: Malinovská   

T: Deň vody- 22.marec 2014 
-fotodokumentácia 
-počet zúčastnených detí 
-počet zapojených dospelých 
 

 

x 

AKTIVITA č.8: 
uskutočniť exkurziu- náučný výlet 

Zodp.: Jaščurová  
T.:jún 2014 

-fotodokumentácia 
-počet zúčastnených detí, dospelých 
-počet zrealizovaných enviro- 
aktivít 

 

x 

AKTIVITA č.9:  
zabezpečiť spôsob zachytávania dažďovej 

vody pre polievanie záhrady 

 

Zodp: riad..Miklášová, Janík  

T: máj 2014 
-počet zberných nádob na zachytenú vodu x 

CIEĽ 2: Zvýšením participácie detí 

a rodičov na výsadbe a ochrane zelene 

v areály MŠ rozšíriť  plochu  zelene 

o 3% do júna 2014 

AKTIVITA 1: 

uskutočniť informačnú kampaň o liečivých 

účinkoch byliniek k téme -Zeleň a ochrana 
prírody pre deti, rodičov, návštevníkov MŠ, 

iné MŠ 

zodp.: Mihalová   

T: október 2013    
-zhotovený informačný panel v areáli školskej záhrady 
-školský časopis “Jabĺčko“ 
-počet oboznámených detí,  
-počet zapojených dospelých do kampane  

x 



AKTIVITA 2:zrealizovať jesennú brigádu, 
zameranú na vyhrabávanie lístia z trávnatej 

plochy,   

zodp.:   triedne učiteľky  
T: október 2013 

-vyhrabaná zatrávnená plocha v m2 
 

-počet zúčastnených detí, dospelých 
-fotodokumentácia 

x 

AKTIVITA 3:uskutočniť ekopokusy 

zamerané na predklíčenie semien a na 

zakoreňovanie odrezkov sadeníc bylín. 

zodp.: tried. uč. III., IV.tr   

T: február 2014 
-množstvo druhov naklíčených semien 
a zakorenených odrezkov 
-počet zapojených detí a rodičov 
-fotodokumentácia  

x 

AKTIVITA 4: doplnenie bylinkovej hriadky 

v školskej záhrade  lesnými a lúčnymi 

liečivými bylinkami  

zodp.:  Šestáková        

T: marec –máj 2014 
-počet zúčastnených rodičov 
-počet zapojených detí 
-počet vysadených sadeníc 
 byliniek. 
-fotodokumentácia 
-počet vyhotovených tabuliek na označenie byliniek 
ich názvom 

 

x 

AKTIVITA 5: uskutočniť informačnú 

kampaň o bylinkách vo vytvorenej 
bylinkovej hriadke pre pracovníčky MŠ, pre 

deti  MŠ, pre rodičov, starých rodičov 

a iných návštevníkov MŠ 

zodp.: Šestáková       

T: apríl 2014   
-počet aktuálnych násteniek 
-info na web.- stránke 
-školský časopis Jabĺčko 

  

x 

AKTIVITA 6: uskutočnením „Dňa Zeme“ 

zážitkovým učením priblížiť vzhľad, vôňu, 

význam a využitie liečivých byliniek, ale aj 
ich potreby pre život 

-LAND ART 

zodp.: Mihalová         

T: apríl 2014 
-fotodokumentácia 

-web-stránka školy 

-kronika 

-počet aktivít 

x 

CIEĽ 3: Celoročným  pozorovaním 

spoznať “ vtákov našej záhrady“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITA 1: vešanie kŕmidiel a búdok pre 
vtákov v školskej záhrade, 

-zakrmovanie vtákov v zimnom období 

zodp: tried. učiteľky  
T: január - marec 2014 

 

-počet vyrobených a osadených búdok 
-počet vyrobených a osadených kŕmidiel 
-počet detí zapojených do výroby „vitamínových 
bômb“ pre vtáky 
-fotodokumentácia 

x 

AKTIVITA 2: pozorovať a monitorovať 
druhy vtákov navštevujúcich školskú záhradu 

zodp: učiteľky III. a IV. triedy. 
T: šk. rok 2013 - 2014 

-počet výtvarných prác 
-zhotovený album vtákov našej záhrady  

x 

AKTIVITA 3: uskutočniť informačnú 
kampaň o užitočnosti vtákov pre stromy 
určenú deťom MŠ 
 
 
 
 
 

Zodp.: Fesičová 
T: Február 2014 
 
 
 
 
 
 

-počet oboznámených  
detí,  
-nástenky 
-divadielko na tému vtáky a stromy  
 
 
 
 

X 

 

 

 

 

 

 



CIEĽ 4:  Naďalej minimalizovať 

tvorbu odpadu na škole,  

odpad recyklovať a znovupoužívať 

AKTIVITA 1:Pripraviť sériu tvorivých 
dielní „Tvoríme z odpadu-život vo vode 
a pod vodou“ -fotodokumentácia 
 
 
 
 
 
AKTIVITA 2:Kontrola triedenia odpadu 
detskými hliadkami 
 

 
Zodp.: triedne učiteľky 
T: január – apríl 2014 
 
 
 
 
 
Zodp.: Mihalová 
T: podľa potreby 

 
-množstvo zapojených detí 
-množstvo zapojených dospelých 
-počet zhotovených výrobkov 
-výstavka zhotovených výrobkov 
-fotodokumentácia 
 
 
-písomné záznamy z kontroly 
 

 

 

 

 

 

 

 


