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1. Úvod 

2. Prezentácie materských škôl 

3. Prezentácie základných škôl 

4. Zhodnotenie projektov VI. ročníka Ceny Embraco za 

ekológiu – RNDr. Silvia Szabóová 

5. Vyhlásenie grantovej výzvy 7. ročníka 

6. Záver 
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Projekt: „Chodníčkom ku                     

          okrídleným kamarátom“ 

 
 
 



Prípravné práce 

odkôrovanie 

lakovanie 



Výkopové práce a 
úprava terénu 

odtrávnenie 

spevnenie  podkladu 



uloženie geotextílie 

sypanie štrku 

uloženie guľatinovej obruby 

sypanie štrku 

ukladanie drevených odrezkov 



Do projektu  
sa zapojili aj  

naše deti 



ukladanie drevnej štiepky 

ukončenie prvej etapy 



Druhá etapa – sadenie 
stromčekov 



Tretia etapa – 
osadenie kŕmidiel 
a vtáčích búdok 





Náučné panely 



 

 Cieľ projektu :  
 
-vytvoriť prírodný chodník, 
prostredníctvom ktorého budú mať 
deti možnosť poznávať rôzne druhy 
drevín, vtákov, ich spôsob života 
priamo na školskom dvore  
 



 Výsledkom je chodník  
-vytvorený  z nášľapných odrezkov  zasadených do podkladu zo štrku  a drevnej 
štiepky, vystlaný podkladovou textíliou a ohraničený drevenou guľatinou 
-vysadené  ihličnaté stromy : borovice, smreky, jedle a smrekovec, kríky: lieska, 
borievka, jarabina 
-zasadené papradie a ozdobné trávy 
-osadené vtáčie búdky a kŕmidlá 
-osadený kmeň stromu, na ktorom je veľké kŕmidlo pre vtáky 
-vyrobené náučné panely : obrázky stromov a kríkov , obrázky vtákov, logá 
sponzorov a tabuľky  k jednotlivým kríkom a stromom s názvom  a detailom  
vetvičky 
 - podarila sa nám čiastočná rekonštrukcia pieskoviska 
 

Potrebné dokončiť:  
-hmatovú špirálu okolo kmeňa stromu 
-osadiť do betónu náučné panely a tabuľky 
-dokončiť rekonštrukciu pieskoviska 
 



Ďakujeme spoločnosti Embraco, 
našim partnerom,  

rodičom a dobrovoľníkom,  
ktorí nám pomohli projekt 

zrealizovať.   



MŠ S. Tomášika 
 
Projekt:„HRAVO – ZDRAVO,               
            CESTOU – NECESTOU“ 



Ako sme tvorili projekt 

• Veľká výzva finančnej podpory 

• Dotazník pre rodičov 

• Návrh projektu 

• Tvorba informačného letáku 

• Úspešnosť projektu 

                               

                       a mohli sme začať...... 

 



Aktivity projektu 
• Poznaj a chráň 

Ako prvé sa deti zúčastnili 
besiedky s ochranárom 

prírody, ktorú 
zorganizoval dedko 

dieťaťa. Deti získali 
veľa zaujímavých 

poznatkov o prírode 
a prírodnom 

spoločenstve vôbec. 
Besiedka sa niesla 

v duchu poznaj a chráň 
prírodu okolo seba.  



Aktivity projektu 

• Zhlboka sa nadýchni 
„ Cesta Slovenským 
rajom“. Pod vedením 
Horskej záchrannej 

služby na čele s ockom 
dieťaťa, si mohli deti 

priamo vyskúšať aktívnu 
činnosť záchranárov. 

Deti akcia veľmi 
potešila, naučili sa ako 
prežiť v lese, čo im les 

ponúka a aké 
nebezpečenstvo tam 
môže na nich číhať. 



Aktivity projektu 
• Brigáda 

Spoločnými silami sme 
zrekonštruovali 

nevyužité pieskovisko na 
záhon s bylinkami 

a okrasnými drevinami. 
Okolo záhonu sa vytvoril 

chodník vyplnený 
prírodninami. Šikovní 

murári upravili terasu, 
ktorá poslúži na 
environmentálne 

aktivity. 



Brigáda 



Aktivity projektu 

• Ja som malé 
semienko 

Aj deti mali pri práci svoju 
zásluhu   

- sadili stromčeky 

       - okrasné kry   

-  bylinky, 

 o ktoré sa teraz starajú.  



Aktivity projektu 

• S batohom cez hory 
- škola v prírode v 

Slovenskom raji 

 

 

• Malí ochranári 
- prírodu si chránime, 

odpadkov ju zbavíme 



Vyrábame recyklovaný papier 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Aktivity projektu 

 

• Tvoríme pojmovú 
mapu 

Deti získali rôznymi 
spôsobmi mnoho 

informácii a poznatkov o 
prírode, ktoré využili pri 

grafickom znázornení 
pojmovej mapy 

„Náš strom“ 
 



A to je náš výsledok... 



      Ďakujeme  
                 za pozornosť 



Projekt: 
 
 
 



    - informačné panely pre rodičov v budove MŠ,  

    - maketa projektu vystavená v obchodnom centre pre širokú verejnosť 



  rekonštrukcia chodníka 

         kvetinové a bylinné záhony  























 

Projekt: “Štvorlístok  
                na výlete“ 
 
 
 



OBSAH 

 Popis projektu 
 Realizácia  
 Záver 



CIEĽ PROJEKTU 

 umožniť deťom čo najväčší kontakt s prírodou 

 poukázať na krásy slovenskej krajiny 

 aktívny pohyb v prírode spojený s hrami  

 v exteriéry školského dvora vysadiť ovocné stromy 

a kry, vytvoriť bylinnú špirálu 

 panel v tvare štvorlístka s fotodokumentáciou 

 



1. Hodkovce- Ranč pod 
Spišským hradom 

 Deti si prehĺbili poznatky o jednotlivých druhoch zvierat, ich 

charakteristických znakoch a ich úžitku. 



2. Odorica- AFRA farma 

 Výletom do prírody deti rozoznávali liečivé byliny, prostredníctvom 
krátkej prednášky poznávali ich význam pre človeka. 
 S pomocou dospelých sme vyrobili v exteriéry materskej školy 
bylinnú špirálu.  



3. Lieskovany- ovocný 
sad  

 Deti sa zúčastnili prehliadky v ovocnom sade s krátkou prednáškou o 
pracovných činnostiach v sade. 
 V exteriéry materskej školy sme s pomocou dospelých a detí vysadili 
ovocné stromy a kry, využili sme aj detské záhradné náradie.  



4. Novoveská Huta- Rybníky 

 Po úspešnom zbere gaštanov v spolupráci s rodičmi sme boli s 
odborným sprievodom prikŕmiť zver v lese.  



Záver 

 V spolupráci s rôznymi organizáciami sa nám podarilo splniť všetky naše 
ciele. Deti pochopili význam prírody v našom živote, aktívne sa zapojili do 
skrášľovania exteriéru materskej školy.  
Výsledkom nášho projektu je panel v tvare štvorlístka (ako symbolu 
šťastia a radosti z pohybu ) s fotodokumentáciou zážitkov z výletov a 
aktivít detí na školskom dvore, ktorý je umiestnený v interiéry materskej 
školy.  



Ďakujem za pozornosť  



Projekt: 
EKOREMESELNÍCI 
 
 
 



      Ekoremeselníci 
 
 projekt bol zameraný na poznávanie ekopoľnohospodárstva,    

     ľudových zvykov a na dobrovoľnícku pomoc v našom regióne, 

 úvodnú etapu projektu sme začali koncom apríla informačnou 
kampaňou v škole formou rovesníckeho vzdelávania - 
debatiádou  

        BIO – NEBIO  

 



 o projekte sme informovali v škole, v novinách, v 
televízii a na webe 

 uskutočnili sme výstavu       
    žiackych projektov  
    o regióne Spiš 



 začiatkom mája prebiehali v škole prípravné práce k 

aktivitám projektu  



 zaujímal nás aj názor rodičov  



 prieskum v počiatočnej fáze projektu sme 
vyhodnotili  



 Ekopopoludnie v Novoveskej Hute 
Exkurzia u včelára           16. máj 2014  



 Tvorivé dielne  
Výroba, odlievanie a zdobenie sviečok zo včelieho vosku 

 

•    



 Tvorivé dielne  
Výroba prírodného mydla 

 



 Infostánok a tvorivá dielňa na námestí   
Informačnú kampaň o projekte sme pre verejnosť 

         zrealizovali v rámci akcie Mesto plné detí    2. jún 2014  



 Hraj sa, čítaj, relaxuj ...  
Zábavné popoludnie v ŠKD ku Dňu detí  

 

 



    Poznávame ekofarmu ...  
Dobrovoľníci na ekofarme na začiatku vegetácie 

24. jún 2014  

 



Dobrovoľníci na ekofarme na konci vegetácie 
  5. september 2014 



Informačná kampaň o projekte  
v Dome opatrovateľskej služby 



           Ďakujeme partnerom v projekte 
 

          
 

 

 

                            

 

 1. Embraco, Sp. Nová Ves 

 2. AFRA, Levoča 

 3. ATUS s.r.o., Sp. Nová Ves 

 4. BBF elektro s.r.o., Sp. Nová Ves 

 5. CYPRIANUS ART s.r.o., Poprad  

 6. Inkasná a faktoringová s.r.o., Sp. Nová Ves  

 7. Kamenárstvo Eduard Zajac, Sp. Nová Ves 

 8. PP AUTO s.r.o., Poprad 

 9. Združenie rodičov našej ZŠ 

 

                            



Ďakujeme za pozornosť  



  Potrebujeme aj tvoje ruky 

ZŠ sv. Cyrila  a Metoda,                   
Spišská Nová Ves 





Ciele projektu 

 Zvýšiť zaangažovanosť a akcieschopnosť našich žiakov v ochrane 
životného prostredia 

 
 Viesť žiakov k spolupráci s partnermi a získať praktickú 

skúsenosť, kde vlastnou prácou prispejú k pozitívnej zmene 
prostredia v našom meste  

 
 Vykonať stavebné úpravy kaplnky, jej revitalizáciu a vybudovať 

prístupový chodník od cesty ku vchodu kaplnky 
 
 Vytvoriť oddychovú zónu a miesto schádzania sa veriacich 

dekanátu Spišskej Novej Vsi 



  Kaplnka sv. Anny 

















         Ďakujeme  



Projekt:  
„Poďme zažať 
hviezdy!“ 
 
 
 







































































Ďakujeme  za  pozornosť 
 

 

 

Spišská Nová Ves, 02. 12. 2014 





               



Myšlienkou tohto projektu bola práca našej 

spolužiačky Kristíny Šimovej, ktorá vo svojej práci na 

Biologickú olympiádu kategória C jej témou boli 

invázne rastliny. 

 

Bola to pomerne nová a neznáma téma a keďže to 

nemohla zvládnuť sama oslovila nás svojich 

spolužiakov. 

 

Tak sa dalo dohromady zopár nadšencov, ktorí si 

hovorili dobrovoľníci a práca sa začala.  



ZŠ Hutnícka : 
 
 najmladšia škola v meste SNV (vznik 
1989) 
 
počet detí 520   
 
 

Sídlisko Západ 1: 
 
najľudnatejšia časť mesta SNV (žije tu 
5600 ľudí) 
 
žije tu 1/5 detí   ktorá má problém s 
alergiami  



 
 

 

 zistiť informácie o inváznych rastlinách a ich zmapovanie na 

vybraných miestach  
 

 predstaviť zmapované druhy v areáli ZŠ Hutnícka a sídliska 

Západ 1 
 

 osloviť obyvateľov sídliska o výsledkoch mapovania a poprosiť 

o pomoc pri likvidácií týchto rastlín 
 

 osloviť ostatné školy o zmapovanie lokalít v blízkosti mestských 

škôl  
 

 začať s mechanickou likvidáciou dobrovoľníkmi  
 



Ako sme hľadali informácie o inváznych rastlinách 

a ako sme ich zmapovali na vybraných miestach  

mikroskopom 

Počítačom a 
internetom 

Lupou 

Odbornou 
literatúrou 

Fotoaparátom 



 

Ako sme predstavili zmapované druhy v 
areáli Základnej školy a sídliska Západ 1 

 
 
 



Zlatobyľ 
kanadská 

Turanec 
kanadský 

Hviezdnik 
ročný 

Agát biely 

Areál Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 



Areál Sídlisko Západ 1 – centrálna časť, Spišská Nová Ves 

Zlatobyľ 
kanadská 

Hviezdnik 
ročný 

Javorinec 
jeseňovitý 

Žitnica 
maloúborová 



Areál Sídlisko Západ 1 – severná  časť - garáže, Spišská Nová Ves 

Hviezdnik 
ročný 

Slnečnica 
hľuznatá 

Turanec 
kanadský  

Zlatobyľ 
kanadská 

Palina 
obyčajná 

Palina 
obyčajná Láskavec 

ohnutý 



Areál Sídlisko Západ 1 – južná časť - garáže, Spišská Nová Ves 

Zlatobyľ 
kanadská 

Slnečnica 
hľuznatá 

Palina 
obyčajná 



Areál Sídliska Západ 1 – okolie potoka Brúsnik , Spišská Nová Ves 

Zlatobyľ 
kanadská 

Netýkavka 
málokvetá Turanec 

kanadský 

Krídlavky 
japonská 

Ježatec 
laločnatý 

Hviezdnik 
ročný 

Slnečnica 
hľúznatá 



Oslovili sme obyvateľov sídliska Západ 1 a 
informovali o výsledkoch mapovania. 

 Požiadali sme ich tiež o pomoc pri likvidácií týchto 
škodných rastlín 

V okolí sídliska sme rozdali 
obyvateľom viac ako  

300  
nami vytvorených letákov 

Oslovili sme aj ostatné mestské školy aby 
zmapovali lokality vo svojej blízkosti.  

 







Kladné stránky: 
 oboznámenie sa s novým druhom rastlín 
 vytvorenie mapových podkladov 
 vytvorenie dobrovoľníckej skupiny žiakov školy 
 informácia obyvateľom formou letákov 
 oslovenie iných škôl v meste 
 samotná mechanická likvidácia  
 publikácia na webe, v časopise Informátor 
dobrá spolupráca s mestom a alergologickou ambulanciou MuDr. Karpinskou.  

Záporné stránky:  
 malý záujem zo strany obyvateľov sídliska o mechanické čistenie a zapojenie 
sa do dobrovoľníckej práce 
 veľké množstvo skládok najmä na sídlisku v okolí garáží 
 nebezpečná práca (sklo, odpad) 
 krátke obdobie na realizáciu projektu.  

Na záver je potrebné dodať, že tento projekt by mal pokračovať aj naďalej.  



 
 

 Múzeum Spiša – za pomoc pri determinácií 
 
 

 Mesto SNV - za odvoz likvidovaných rastlín  
 

 

 MuDr. Karpinská – za odbornú pomoc  
 

 
 Zapojeným dobrovoľníkom – žiaci tried 8. B a 9.A ZŠ Hutnícka  
 

 
 Predajňa Nezábudka – za technické zrealizovanie projektu a odbornú 

pomoc  
 

 Embraco Slovakia s.r.o – za finančnú podporu 
 



 

Kristína Šimová  
 

Gabriela Švajková  
 

Daniel Hoza  
 

Ing. Eva Hovancová  

Základná škola, Hutnícka 16, SNV 05 201 
Web: http://www.zshutnickasnv.sk 
Riaditeľka školy: Mgr. Alena Ludányiová 
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