
Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            Zeleň   a ochrana prírody       pre certifikačné obdobie:  2016/2017 

Silné stránky Slabé stránky 

V areáli školy máme interaktívne jazierko a altánok využívané ako učebňa v prírode. V areáli školy chýba záhrada tzv.školské políčka. 

Škola sa nachádza v peknom prostredí, obkolesená stromami, kríkmi a trávnatým porastom.  Obnova zelene v skalke, výsadba drevín. 

Likvidácia čiernych skládok v spolupráci s OÚ Trnovec nad Váhom. Separovanie bioodpadu. Kompostovanie. 

EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo pracovníka 

Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom):  Štefan Baranovič 
 Dátum schválenia: 19.01.2017 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba 
a termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme 
podľa plánu? 

CIEĽ 1:  

Zvýšiť biodiverzitu 
školského 
pozemku pridaním 
prvkov 
permakultúry 
(nemecké kopy, 
zberné dažďové 
jazierko, bylinná 
špirála, jedlý les) - 
vybudovanie 
záhrady „Kruh 
života“a vysadiť 50 
nových druhov.  

Do 27.6.2017 

 

AKTIVITA 1:  
Vytvorenie nástenky Zelenej školy, ktorá bude informovať o 
aktuálnom plnení EAP. 
Vytvorenie letáku, ktorý poskytne základné informácie 
o programe Zelená škola a tiež o téme ZELEŇ a ochrana prírody, 
ktorá bola vybraná ako prioritná. 

Zverejnenie informácií o budovaní permakultúrnej záhrady „Kruh 

života“ v areáli školy. 

 zodp. 
M.Žigová – koordinátor 
K.Tusková - referentka 

T: priebežne 

zodp.       
T: 

 fotodokumentácia, 

 aktualizovaná webová 
stránka školy 

- informácie o budovaní 
permakultúrnej záhrady 
podané na ZRŠ  

AKTIVITA 2:  
Rekultivácia pôdy ležiacej úhorom v areáli školy, výkopové práce 
na založenie nemeckých kôp a zberného dažďového jazierka, 
vybudovanie nemeckých kôp na jahodovisko a bylinnú špirálu 

zodp.    
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš - školník 
T:  september 2016       

 fotodokumentácia, 

 vykopaná jama na vytvorenie 
zberného dažďového 
jazierka, 

 vybudovaná nemecká kopa 
na výsadbu jahôd a na 
bylinnú špirálu, 

 zapojenie 20 rodičov 
a priateľov školy  a 20 žiakov   

- všetky ukazovatele úspechu 
splnené 
- v rámci vyučovania 
a víkendových 
i poobedňajších brigád 
zapojených viac ako 20 
žiakov,  
- zapojenosť rodičov podľa 
plánu 

 

AKTIVITA 3:  
Sadenie jahôd na nemeckú kopu, vybudovanie zberného 
dažďového  jazierka ( položenie geotextílie, PVC fólie , vytvorenie 
prítokového žľabu, zátopová skúška, vyloženie okrajov kameninou, 
výsadba rastlín) 

zodp.    
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš – školník 
T:  september 2016       

 fotodokumentácia, 

 vysadenie 50 sadeníc jahôd 
na nemeckú kopu, 

 vybudované zberné jazierko, 

 zapojenie DHZ Trnovec nad 
Váhom,   10 rodičov  
a priateľov školy a 10 žiakov   

- všetky ukazovatele úspechu 
splnené 

-  v rámci vyučovania 
a víkendových 
i poobedňajších brigád 
zapojených viac ako 20 
žiakov,  
- zapojenosť rodičov a DHZ 
podľa plánu 

 

 



 AKTIVITA 4:  
Sadenie drevín do jedlého lesa (staré krajové odrody ovocných 
stromov), mŕtveho lesa ( konáre a kmene týchto stromov budú 
slúžiť na vytváranie nemeckých kôp) a do lieskového hájika. 
 

zodp.    
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš – školník 
T:  október 2016       

 

 

 fotodokumentácia, 

 vysadenie 50 drevín, 

 zapojenie 30 rodičov  
a priateľov školy a 30 žiakov   

- všetky ukazovatele úspechu 
splnené 
- vysadených 85 drevín  

 

AKTIVITA 5:  
Zazimovanie zberného dažďového  jazierka, ošetrenie vysadených 
drevín pred zimou, skyprenie plochy na uvoľnenie  priestoru pre 
vývoj nových rastlín z náletu semien k vytvoreniu  lúky divočáčky. 

zodp.    
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš – školník 
T:  november 2016, 
november 2017      

 

 fotodokumentácia, 
 

- p.školník vykonal 

zazimovanie jazierka 

a ošetrenie drevín, 
- rodič poľnohosp.technikou 

pobránil záhradu 

AKTIVITA 5:  
Zaviesť a organizačne zabezpečiť separovanie bioodpadu v jedálni, 
v škole a v bytovkách nachádzajúcich sa v areáli školy. 
Separovať trávu, lístie a konáre, kmene na určené miesta – 
v budúcnosti využívané na zakladenie nemeckých kôp 
 

zodp.  
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
K.Lencsésová- vedúca 
škol.jedálne 
L.Bujdoš – školník 

T: priebežne 

 fotodokumentácia, 
 zapojenie 20 obyvateľov 

bytovky  

- v záhrade za ŠJ zakúpené 

dva kompostéry, 
- v záhrade postavené 
kompostovisko, 
- starú rozkladajúcu listovku 
žiaci IX.A naniesli do 
vyvýšených záhonov 

AKTIVITA 6: 
V záhrade “Kruh života” vytvorenie náučného chodníka označením 
vysadených drevín tabuľkami s latinským názvom, slovenským 
názvom . 

zodp.      
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš - školník 

T: december 2016 -január 

2017       

 fotodokumentácia, 

 označenie všetkých 
drevín v záhrade „Kruh 
života“ 

- skupiny jednotlivých druhov 

drevín označené tabulami 

AKTIVITA 7: 
Výsadba liečivých bylín na bylinnú špirálu. 

 

zodp. 
 vyučujúci SEE, triedni 
učitelia I.stupňa 
M.Žigová – koordinátor 
L.Bujdoš - školník    
T: marec – máj 2017      

 vysadenie 15  sadeníc  
byliniek, 

 zapojenie žiakov I.a 
II.stupňa 

- od marca postupné 

dosádzanie bylín do špirály aj 
vertikálnych stien 
- byliny prinesené rodičmi, 
zamestnancami školy, 
zakúpené  OU 

AKTIVITA 8:  
Monitorovať vznik čiernych skládok v okolí a ich likvidácia v 
spolupráci s OÚ Trnovec nad Váhom v rámci akcie Vyčistime si 
Slovensko. 

zodp.   
G.Melegová – rodič, 
zamestnankyňa OÚ Trnovec 
nad Váhom 
M.Žigová - koordinátor 

T: apríl 2017 

 fotodokumentácia, 
 tri zlikvidované čierne 

skládky,  
 zapojiť žiakov I.a 

II.stupňa 

- v rámci Dňa Zeme 

organizoval OÚ akciu 
Vyčistime si obec, do ktorej sa 
zapojili žiaci i vyučujúci 



  

 

AKTIVITA 9:  
Starostlivosť o liečivé byliny v bylinnej špirále a jahody, ich zber 
počas vegetácie a sušenie na prípravu čajov v zimnom období.  
Starostlivosť o lúku divočáčku. 

Zodp.:  
členovia kolégia, vyučujúci 
SEE, triedni učitelia I.stupňa 
L.Bujdoš - školník    
T: priebežne 

 počet druhov 
dopestovaných bylín, 
množstvo nasušených 
bylín,  

 počet aktivít zameraných 
na poznávanie bylín a 
ochutnávanie bylinných 
čajov 

- prvé dozrievajúce jahody 

pozbierali žiaci IX.A  
- momentálne sa záhrada 
kosí, aby sa niektoré druhy 
burín nevysemenili 

 AKTIVITA 10:  
Vytvoriť atlas liečivých bylín, bylín lúky divočáčky a drevín 
vysadených v areáli školy.  

Zodp.:  
 vyučujúci SEE, triedni 
učitelia I.stupňa 
T: január, február 2017  

 25 spracovaných druhov 
rastlín v atlase – slov. 
a lat. názov, liečivé 
účinky, foto 

 atlasy budú používané 
členmi  kolégia na 
prednáškach o 
permakultúre 

-žiaci IX.A (16) na 
hodinách INF a SEE 
vypracovali 
 atlas liečivých bylín 
a prezentáciu na tému 
Permakultúrna záhrada 

AKTIVITA 11:  
Vytvoriť náučný materiál, projekt pod heslom „Príroda nám, my 
prírode“ (umelecký výtvor 2D alebo 3D , audiovizuálne dielo)) so 
zameraním sa na prvky permakultúry 

Zodp.:  
 vyučujúci SEE a INF, triedni 
učitelia I.stupňa 
T: január, február 2017 

 projekty budú  používané 
členmi  kolégia na 
prednáškach o 
permakultúre 

-žiak IX.A – M.Barczi  na 
hodinách INF a SEE 
vypracoval 
 audiovizuálne dielo  

AKTIVITA 12:  
Beseda na tému: Permakultúrna záhrada, jej prvky a poznávame 
rastliny našej záhrady 

Zodp.:  
 M.Žigová – koordinátor 
členovia kolégia – žiaci IX.A 
D.Lacko, M.Varga 
T: priebežne 

 využitie atlasov 
a projektov vytvorených 
žiakmi 

-žiaci IX.A vypracovali 
prezentáciu, ktorú použili 
na besede pre žiakov I. 
a II.stupňa v rámci Dňa 
Zeme 

AKTIVITA 13:  
Realizovať vyučovacie hodiny v záhrade Kruh života. Využívať jej 
prvky (altánok, jedlú záhradu, lieskový háj, lúku divočáčku) na 
zážitkové vyučovanie.  

Zodp:  
vyučujúci príslušných 
predmetov na I. a II. stupni, 
triedni učitelia.  
T: priebežne  

 fotodokumentácia 
z vyučovacích hodín 

-žiaci I.stupňa realizujú 
hodiny pracovného 
vyučovania, prírodovedy v 
altánku 


