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Environmentálny akčný plán školy:  Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            zeleň a ochrana prírody           pre certifikačné obdobie:  2013 - 2015 

EAP bol konzultovaný s:  Mgr. Zuzana Balážová Dátum konzultácie: január-marec 2014 

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka 
Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom 

alebo listom):  

Katarína Cesnaková Dátum schválenia: 30.4.2014 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a termín 
Indikátor / 

Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

Vytvoriť prírodnú záhradu 
s prvkami vyuţiteľnými vo 
vyučovaní. 
(do december 2014)  

AKTIVITA1: 
Infokampaň o záhrade 

 na web 

 do Hontianskych listov 

 na hodine BIO 

 na TRH 

 nástenka 
(Infokampaň je priebežná 
aktivita, počas ktorej budeme 
poskytovať informácie nielen 
o tom, že sa chystáme niečo 
robiť, ale aj o tom, čo práve 
robíme, resp. čo a ako sme 
už stihli urobiť) 

Alţbeta Hajnalová – učiteľka 
(do II.2015) 
 
Alţbeta Hajnalová – učiteľka  
(do II.2015) 
Mária Charvátová – ţiačka (do 

II.2015) 
Alţbeta Hajnalová - učiteľka 
(do XII.2013) 

Mária Líšková - ţiačka (do 

I.2014) 

Mária Líšková – ţiačka (do 
XII.2014) 

 na www.gymsahy.edupage.org 

sú aktuálne informácie 
o priebehu činnosti  

 v HL sú uverejnené 
najmenej tri články 
o činnosti 

 na hodinách BIO sú ţiaci 
priebeţne informovaní 
o priebehu aktivít 

 na TRH ţiaci dostali 
informáciu o projekte 
Záhrada ktorá učí 

 na nástenke pri učebni 
BIO sú aktuálne 
informácie o aktivitách 
kolégia a činnosti školy 

 
 
 

 v decembrovom čísle 
HL 

 

 ţiaci dostali prvotnú 
informáciu na 
hodinách BIO (IX.-
XII.2013), na TRH 
(X.–XII.2013) 
a v rámci DOD 
(12.XII.2013) bola 
okrem našich ţiakov 
informovaná aj 
verejnosť 

 na nástenke sú 
aktuálne informácie 

 na školskom webe sú 
informácie o DZŠ, 
brigádach i prioritnej 
téme 

 

http://www.gymsahyedupage.org/
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AKTIVITA2:  
Zblíţme sa s rastlinkami 
(Do tejto aktivity prioritne 
zapojíme žiakov, ktorých 
obsah vzdelávania najviac 
korešponduje s našimi cieľmi 
a žiakov, ktorí už aj 
v minulosti aktívne 
participovali na aktivitách) 

Alţbeta Hajnalová – učiteľka  
(do XI.2013) 

 ţiaci 2.ročníka: 

 priniesli pôdu a 
presadili interiérové 
rastliny na 1. 
poschodí 

 s druhákmi  
(XI.2013) sme 
rozsadili a presadili 
rastliny na prvom 
poschodí, v dôsledku 
čoho sa objavili 
rastliny aj v učebni 
BIO  

AKTIVITA3:  
Zbieranie informácií 
o školskej záhrade 
(Tento krok zahŕňa zbieranie 
informácií o histórii našej 
školskej záhrady 
o možnostiach jej ďalšieho 
využitia ako podklad pre 
plánovanie našej školskej 
záhrady) 

Nikoleta Szedlárová - ţiačka 
(do III.2014) 

 textový dokument 
obsahujúci informácie o: 

 histórii a súčasnom 
stave záhrady 

 fotodokumentácia 
histórie záhrady 

 zverejnený na 
nástenke a školskom 
webe 

 druháci 
k 21.2.2014 
zozbierali informácie 
(v txt) 

AKTIVITA4:  
Zbieranie informácií 
o prírodných 
charakteristikách pozemku 
(Počas tejto aktivity študenti 
zhromaždia informácie, ktoré 
budú slúžiť ako podklady pre 
vytvorenie plánu školskej 
záhrady.) 

Ema Csutorová – ţiačka  (do 

IV.2014) 
 textový dokument 

obsahujúci informácie o: 

 prírodných 
podmienkach mesta 
Šahy 

 podmienkach na 
pozemku (klíma, 
pôda, terén...) 

 opis súčasného stavu 
pozemku 

 zverejnený na 
nástenke a školskom 
webe 

 druháci 
k 21.2.2014 
zozbierali informácie 
(v txt) 
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AKTIVITA5:  
Vytvorenie aktuálneho plánu 
pozemku 
(Ako podklad pre vytvorenie 
plánu školskej záhrady nám 
poslúži tiež náčrt aktuálneho 
stavu školského pozemku.) 

Mária Líšková - ţiačka (do 

III.2014) 
 plán školského 

pozemku obsahujúci: 

 hranice a výmeru 
školskej záhrady 

 aktuálny stav (trvalky, 
budovy, inţinierske 
siete) 

 zverejnený na 
nástenke a školskom 
webe 

 hotový plán 
aktuálneho stavu 
školskej záhrady 
zverejnený na 
nástenke 

 AKTIVITA6:  
Návrh 2 vyučovacích hodín 
realizovateľných v školskej 
záhrade 
(Koordinátor programu 
vypracuje ukážkové materiály 
na 2 vyučovacie hodiny. Tieto 
materiály poslúžia ako 
motivácia, inšpirácia pre 
ostatných vyučojúcich.) 

Alţbeta Hajnalová - učiteľka 
(do IV.2014) 

 dokument obdahujúci 
aktivity na 2 vyučovacie 
hodiny predmetov, ktoré 
učí koordinátor 

 vyučujúca BIO 
aktuálne na 
dokumentoch pracuje 

 AKTIVITA7:  
Celoškolský prieskum 
o prvkoch školskej záhrady 
(Keďže žiaci a zamestnanci 
školy i rodičia budú v čase 
tejto aktivity informovaní 
o našom zámere a budú mať 
už informácie o prvkoch 
prírodnej záhrady, 
zhromaždíme ich nápady na 
to, čo konkrétne by v školskej 
záhrade chceli mať.) 

Mária Charvátová  - ţiačka (do 

V.2014) 

 
 
 
Renata Uhlárová – učiteľka (do 

V.2014) 
 

 aktivity sa zúčastnilo 
viac ako 50% ţiakov 
školy 

 textový dokument 
s konkrétnymi návrhmi 
učiteľov o tom, ako a čo 
by mohli vyučovať 
v školskej záhrade 

 výsledky prieskumu 
sú zverejnené na 
nástenke (k 1.4.2014) 

 učitelia vypracovali 
vlastné návrhy 
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 AKTIVITA8:  
Návrh školskej záhrady 
(Na základe iformácií 
a poznatkov získaných 
v predchádzajúcich aktivitách 
a konzultácií s odborníkmi na 
prírodné a školské záhrady 
vytvoríme konečný návrh 
školskej záhrady) 

Mária Líšková – ţiačka (do 
VI.2014) 

 návrh školskej 
záhrady vypracovaný na 
základe informácií 
z predchádzajúcich aktivít 
a odkonzultovaný 
odborníkmi 

 návrh zverejnený na 
nástenke, na školskom 
webe a v HL 

 študenti 2. ročníka,3. 
ročníka a Septimy 
vytvorili (1.IV.2014) 
dva návrhy školskej 
záhrady , ktoré sme 
konzultovali 
s odborníkmi (do VI 
2014), Mária Líšková 
a Nikoleta Szedlárová 
sa zúčastnili 
odborného seminára 
v Českej republike 

 AKTIVITA9:  
Informovanie ţiakov a 
zamestnancov školy, rodičov 
a verejnosti, ako aj 
predstaviteľov mesta 
o hotovom návrhu školskej 
záhrady s didaktickými 
prvkami  
(Hotový návrh predložíme 
žiakom a zamestnancom 
školy a tiež predstaviteľom 
mesta) 

Mária Charvátová – ţiačka  (do 

VI.2014) 
 uskutočnené 

stretnutie so zástupcami 
mesta Šahy 

 pre rodičov 
a verejnosť informácie 
zverejnené v HL a na 
školskom webe 

 vedúcu odboru 
školstva pri MSÚ 
Šahy sme s našim 
zámerom oboznámili 
na spoločnom 
stretnutí (VI.2014) 

 na školskom webe 
a fb školy sú 
zverejnené informácie 
o našom zámere a 
návrhoch (od VI.2014) 

 na školskom webe 
a fb školy sú 
zverejnené informácie 
o priebehu prác na 
školskej záhrade aj s 
fotodokumentáciou 
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 AKTIVITA10:  
Prestavba školskej záhrady 
(Na základe konečného plánu 
školskej záhrady vytvoríme 
akýsi vnútorný akčný plán je 
jej realizáciu – v závislosti od 
prvkov, ktoré sa dostanú do 
plánu.) 

Alţbeta Hajnalová - učiteľka 
(do XII.2014) 

 vybudované nové 
prvky školskej záhrady 

 fotodokumentácia 
zverejnená na školskom 
webe a v HL 

 v VIII.2014 sme 
zorganizovali 
dvojdňovú brigádu, 
kde sme realizovali 
projektový zámer 
školskej záhrady 

 zúčastnili sa jej 
učitelia, 
nepedagogický 
zamestnanci, ţiaci, 
absolventi i rodičia 
ţiakov 

 fotodokumentácia je 
dostupná na 
školskom webe a fb 
školy 

 AKTIVITA11:  
Vyuţívanie školskej záhrady 

Alţbeta Hajnalová - učiteľka 
(od I.2015) 

 školská záhrada 
vyuţitá do konca 
školského roku 2014-
2015 na vyučovanie 
aspoň na 5 vyučovacích 
hodinách 

 4 vyučovacie hodiny 
boli odučené v ZKU 
(X. – XI. 2014/ FYZ, 
BIO, SEB, MAT)  

 fotodokumentácia 
z hodín a prezenčné 
listiny 

 AKTIVITA12:  
Deň zelenej školy – 
o prírodných záhradách 

Mária Líšková – ţiačka  (apríl 
2014 a apríl 2015) 

 fotodokumentácia 
a správa o aktivitách 

 do aktivity sa zapojí 
viac ako 200 ľudí 

 1.4.2014 sme zrealizovali 
DZŠ  

 fotodokumentácia 
a správa na školskom 
webe) 

 aj keď sme pozabudli na 
registráciu, môţeme 
povedať, ţe DZŠ bol 
prínosom opäť nielen pre 
našich ţiakov ale aj pre 
ţiakov šahanských 
základných škôl 
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  Nikoleta Szedlárová – ţiačka 
(29. apríl 2015)* 
Alţbeta Hajnalová - 
koordinátor 

 fotodokumentácia 
a správa o aktivitách 

 do aktivity sa zapojí 
viac ako 120 ľudí 

 DZŠ pripravujeme mimo 
vymedzeného týţdňa, 
nakoľko bude v tomto 
čase prebiehať ENGLISH 
WEEK... 

 AKTIVITA13: 
Olympiáda schopností 
a zručností budúcich 
stredoškolákov – biologická 
časť 

Alţbeta Hajnalová – 
koordinátor 
(25.3.2015) 

 fotodokumentácia 

 do aktivity sa zapoja 
trojčlenné druţstvá 
šahanských ZŠ 

 zapojili sa druţstvá 
z dvoch šahanských ZŠ 

 fotodokumentácia 

 článok v aprílovom čísle 
HL 

 AKTIVITA14: 
Deň vody v meste 

Renáta Uhlárová – koordinátor 
(20.3.2015) 

 fotodokumentácia 

 účasť ţiakov 3. 
ročníka 

 k 10.4. zatiaľ spáva 
nedodaná 

 AKTIVITA15: 
Plagáty ţiakov 1B triedy 
o ţivotnom prostredí 

Alţbeta Hajnalová – 
koordinátor 
(III.-IV.2015) 

 plagáty ţiakov 1B 
triedy v elektronickej 
podobe 

 najlepšie plagáty 
vystavené v priestoroch 
školy počas DZŠ a po 
ňom 

 všetci ţiaci 1B triedy 
vytvorili plagáty 
s vybranou problematikou 
a zaslali ich na e-mail 
vyučujúcej BIO 

 vyučujúca hodnotí 
a vyberá práce pre DZŠ 

 AKTIVITA16: 
Zapojenie sa do súťaţe 
„Zelený svet“ 

Eva Fajčíková – vyučujúca 
SJL a UAK 
(III.2015) 

 práca zapojených 
ţiakov 

 do súťaţe sa zapojil 
Benjamín Zvara ţiak 1B 
triedy 

 výsledky zatiaľ nie sú 
známe 
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 AKTIVITA17: 
Ţivot v Ipli 
(V spolupráci s pedagógmi 
PRIF UK v Bratislave – 
terénne cvičenie pri rieke 
Ipeľ, na ktorom budú žiaci 
poznávať organizmy žijúce 
v Ipli a hodnotiť kvalitu vody 
pomocou senzorov – 
bádateľsky orientované 
vyučovanie s využitím PPPL) 

Alţbeta Hajnalová – 
koordinátor 
(5.6.2015) 

 aktivity sa zúčastnia 
všetci ţiaci školy 

 fotodokumentácia 

 záznamy pozorovaní 
ţiakov v elektronickej 
podobe 

  

 

*Touto farbou sú napísané aktivity, ktoré sme pozmenili alebo doplnili do pôvodného EAP-u, prípadne tie, ktoré sme do 10.4.2015 (termín registrácie do 

záverečného hodnotenia) ešte nezrealizovali. 


