


„ČLOVEK NIE JE LEN TO, ČO VYTVÁRA,   

ALE AJ TO, ČO NIE JE OCHOTNÝ NIČIŤ.“ 

 



1. ročník grantového programu 
„CENA EMBRACO ZA EKOLÓGIU“ 

pre šk. rok 2008/2009  

 Víťazné projekty škôl: 
 

 1. ZŠ Nad Medzou 
 2. ZŠ Lipová 
 3. ZŠ Levočská 
 4. ZŠ Ing. Kožucha  



ZŠ Nad Medzou  
Projekt: „Regionálny náučný chodník“ 



ZŠ Lipová 
Projekt: „Motýlí dotyk Zeme“ 



Suma dotácie na 

realizáciu projektu od 

firmy  

Embraco  Slovakia 

1636 € 



 estetizáciu a revitalizáciu prostredia školy, 

 aktívne pretváranie prostredia školy priamou 

činnosťou žiakov, učiteľov, ba aj rodičov, 

 realizácia má motivovať žiakov aj nás dospelých ku 

pozitívnemu a citlivému prístupu k životnému 

prostrediu, 

 realizácia rozvíja kreativitu, predstavivosť, fantáziu 

a nápaditosť, ktorú môžu žiaci naplno využiť pri 

realizácii projektu a úprave okolia školy.   

Zameranie projektu na 



Ciele projektu 
 vytvoriť náučno–oddychové eko-zóny v objekte 

školy 

 upraviť  školské átrium  

 zapojiť žiakov, učiteľov, rodičov do jednotlivých prác 

a tak ovplyvňovať osvojovanie si prvkov 

environmentálnej výchovy cez praktické aktivity  

 oživiť a upraviť areál školy tak, aby bol viac 

využiteľný pre výučbu, ale aj relax detí nielen 

školského klubu, ale aj žiakov v čase vyučovacieho 

procesu,  

 zvýšiť záujem žiakov o  kompostovacie aktivity 

 



Výsledok projektu: 

 obnovená zeleň vo vstupných  

    priestoroch školy, 

 upravené átrium  školy, 

 harmonicky zakomponované 

    eko-zóny v školskej záhrade. 



Vykonané práce: 
 upravený a zarovnaný terén 

 demontovaný nefunkčný skleník 

 žiaci zapojení do jednotlivých prác pri úpravách 

 rozposlaný motivačný list pre rodičov 

 prezentácia projektu prostredníctvom web stránky a 

informačných panelov vo vstupnej chodbe školy 

 pomoc rodičov pri realizačných prácach 

 výsadba kríkov po obvode areálu– máj 2010 

 následné práce pri tvorbe jednotlivých eko-zón – 

dokončenie prác máj 2010 – (vzhľadom na 

nepriaznivé počasie) 



Takto sme začínali... 



Terénne úpravy pozemku 

Pri terénnych úpravách sme využili ťažkú techniku  



Terénne úpravy - výsledok 



Orba celého pozemku 

Pozemok sme za pomoci sponzorov rozorali  



Pomocné práce žiakov  

Zarovnávanie 

pozemku pred začatím 

prác  



Sadenie stromčekov 



Výsadba kríkov  a úpravy 

vo vstupných priestoroch 



Pomocné práce žiakov 

pri realizácií 



Nákup materiálu 

Nakúpili a aj sme vyskúšali nové stoly s lavičkami... 



Motivačný list pre rodičov 

 vytlačili a rodičom 
sme rozdali motivačný 
list a návratkou 

 rodičia sa mali 
možnosť vyjadriť k 
pomocným prácam pri 
realizácií projektu 

niektorí prispeli prácou 

iní zase sponzorským 
darom 

aj im patrí naše 
poďakovanie 

 



Informácie na web-stránke 

školy 



Informačné panely na 

chodbe školy 



Práce v átriu školy 



Celoročná starostlivosť o 

pozemok školy 



Možnosti využitia: 



Realizácia besied v prírode 

Možnosti využitia: 



Vytvorenie mini botanickej 

záhrady aj v eko-zónach 

Možnosti využitia: 



Takto to bude vyzerať.... 



Poďakovanie 
 

 Ďakujeme firme Embraco Slovakia,  

 všetkým sponzorom,  

rodičom, učiteľom a žiakom školy  

za pomoc pri realizácií nášho projektu 

 



ZŠ Levočská 
Projekt: „Skúsme to spolu“ 



NÁZOV PROJEKTU: 

ŠKOLA: 

ZŠ Levočská ul. 11, 

Spišská Nová Ves 



 
Nechceme byť pozadu pri triedení odpadu! 

ZÁMER: 

• Zaangažovať mladú nastupujúcu generáciu do 
separovania odpadu 

• vypestovať v nej  pocit  zodpovednosti a celoživotný 
návyk pre ochranu životného prostredia znížením 
komunálneho odpadu jeho separovaním, 

• šíriť osvetu, propagovať separovanie zberu medzi 
rovesníkmi formou rovesníckeho vzdelávania, 

• poukázať na riešenie tejto problematiky školám, MŠ 
a organizáciám. 

 

Ciele: 

• poskytnúť žiakom teoretické vedomosti 
o separovanom zbere, 

• zaviesť separovaný zber na škole, 

• odovzdať systém separovaného zberu (know-how) 
iným školám, MŠ,  organizáciam a širokej verojnosti. 

 

 



ZŠ Ing. Kožucha 
Projekt: „Ak sa teraz naučíme poznať a chápať prírodu, 
v dospelosti ju budeme vedieť chrániť…“  



 Ak sa teraz naučíme poznať a 
chápať prírodu, v dospelosti ju 

budeme vedieť chrániť  

Základná škola 

Ul. Ing. Kožucha 
Spišská Nová Ves 



 
 

Cieľom nášho projektu bolo: 
 

- Zvýšiť akcieschopnosť a zaangažovanosť mládeže a 
ich rodičov v ochrane životného prostredia 
prostredníctvom praktických aktivít, ktoré budú 
realizované v spolupráci s rôznymi organizáciami z 
komunity. 

 

- Zvýšiť enviromentálne povedomie verejnosti a vyvolať 
zmenu v spôsobe správania v prospech trvalo 
udržateľného života.  



Projekt pozostával z dvoch veľkých akcií –  
osláv významných dní.  

 Deň vody – 22.3. 

 
„Otváranie studničiek“ 

alebo “Vráťme život 
Schullerlochu!“ 

  

 

Deň Zeme – 22.4. 

 
„Deň otvorených 
dverí“   



 „OTVÁRANIE STUDNIČIEK“ 
- zážitkové dopoludnie určené pre žiakov, rodičov  
a širokú verejnosť 

 

- stanovište -  lesná 
pedagogika 



- stanovište – hasiči -požiare v lesoch 



- stanovište – práca s lesníkom – 
        sadenie stromčekov 



- stanovište – učíme sa o prírode – 
      skautský náučný chodník 



- stanovište –zber odpadkov a 
  čistenie terénu, skladanie hesla dňa 



-stanovište – pri studničke - čistenie 



Čistenie brehov Hornádu 



„Hľadá sa v našej škole pomoc pre našu 

 Zem“- Deň otvorených dverí 
 
- vyučovanie sa zmenilo na 
hru, škola otvorila svoje 
brány verejnosti  

- deň plný zábavy , hier ale 
i praktických činností 
uskutočnených v areáli 
školy, na našej Ekoploche, v 
okolí školy v duchu 
environmentálnej výchovy 



Pozývame Vás na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

dňa 22.4.2009 o 8,30h 

v budove školy 

Donorom akcie je Embraco Slovakia 

Deň otvorených dverí - 22.apríl 2009       

Donorom akcie je EMBRACO SLOVAKIA 

   Program : 

- Rozhlasová relácia ku Dňu Zeme 

- Práca v tvorivých dielňach: 

1.Prírodný les - Správa NP – p.Mihutová 

2.Premietanie výuč. programu Les – p. Prachová 

3.Premietanie programu Príroda – p. Šoltésová 

4.Prezentácie žiakov z BO – p. Marcinová 

5. Zdravá strava a obezita – Združenie vegetariánov – p. Hrúzová 

6.Les v škole – pracovníci Lesov mesta – p. Kožík 

7.Práca s odpad. materiálom a kartónom – Spišská galéria – p. Timková 

8.Zemepisná vychádzka pre 5. roč. spojená s čistením terénu 

9.Výroba darčekov ku Dňu matiek – p. Majerničková 

10.Zvieratá v lese – Poľovnícke združenie – p. Majcher 

11.Modelovanie z hliny – CVČ ADAM – p. Lovasová 



-práca v tvorivých dielňach- práca s prírodným 
materiálom - hlinou, beseda - Biodiverzita v NP,  
beseda – Zvieratká v lese, kreslenie prírody... 



- tvorivé dielne -  BIO potraviny, práca 
 s odpadovým materiálom a kartónom 



- tvorivé dielne – beseda Prírodný les,  
výroba kvetov z papiera... 



- tvorivé dielne – praktické ukážky záchrany v prírode, 
beseda – Zvieratá v zajatí, výroba sviečok z včelieho vosku... 



- exkurzia - Triedenie odpadu 



Práca na Eko ploche, upratovanie  
           okolia školy 



 
 
Keď veľa mladých ľudí na mnohých malých miestach 
urobí veľa malých skutkov, môžu zmeniť tvár sveta.                                      
                                Africké príslovie 

  
 



Ďakujeme za pozornosť. 
 




