
Environmentálny akčný plán školy: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            Voda                pre certifikačné obdobie:  2019 - 2022 

Silné stránky Slabé stránky 

Podpora vedenia, členov kolégia zelenej školy a niektorých 
kolegov 

Veľký počet žiakov, ktorých domáce prostredie neguje ekoedukáciu 
v škole. 

Na škole používame ekologické čistiace prostriedky Na škole nevyužívame dažďovú vodu 

V škole máme studňu, ktorou polievame záhradu a školský 
pozemok 

Na polievanie okrasných rastlín v budove používame pitnú vodu 

Na niektorých záchodoch máme dvojité splachovače Nepoužívame perlátory na vodovodných batériách 

Školský koordinátor: Mgr. Eva Timárová Kontakt: eva.timarova@zsvelkaida.sk 
0907 388 249 

 

EAP písomne schválila:  Miroslava Sliacka 
Kvetoslava Rábelyová 

Dátum schválenia:  12. 5. 2020 
8. 6. 2021 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / Postupujeme 
podľa plánu? 

CIEĽ 1: Znížiť 
čerpanie pitnou 
vodou využívaním 
dažďovej vody o 2% 

AKTIVITA 1:Workshop v OZ 
Sosna pre kolégium + II. stupeň 
„Vodná stopa v našom živote“ 

zodp. p.uč Weissová, 
Timárová + 
Nalevanková K. , 
Pomothyová E. 
T: október 2021 
 
 
 
 
 
 

40 žiakov 2. stupňa + 
kolégium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



do júna 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 2: 
Aktualizovať nástenku na 
obecnom úrade – informovať 
verejnosť o plánovaných 
a zrealizovaných aktivitách 

zodp. Sabó L. , Kiss O. 
T: celoročne 

Kolégium zelenej školy  

AKTIVITA 3: Pripraviť 
scénku/reklamu: „Šetríme vodou“ 
pri príležitosti Dňa matiek 
 

zodp. p. uč. Černá 
a žiaci kolégia 
T: máj 2022 

15 žiakov  

AKTIVITA 4: Vytvoriť informačné 
plagáty „Šetríme vodou „ 
a umiestniť ich k vodovodným 
kohútikom v triedach a na 
toaletách. 

Zodp. Všetci členovia 
kolégia 
T: september 2021 

Kolégium zelenej školy  

AKTIVITA 5: Rovesnícke 
vzdelávanie – „Voda v našom 
živote“ – vodná stopa: výroba 
čokolády, oblečenia, pizze, 
mäsa.. 
 
 

Zodp. Všetci členovia 
kolégia 
T: marec 2022 

Kolégium školy pripraví 
pre 300 žiakov z 1. 
stupňa 
 

 

AKTIVITA 6: Exkurzia – čistiareň 
odpadových vôd Kokšov Bakša 

Zodp. p. uč. Timárová, 
žiaci  II. stupňa 

50 žiakov 
slohové práce 
fotky 

 



 

 

AKTIVITA 7: Uverejňovať 
v školskom časopise plánované 
a zrealizované aktivity 
 

Zodp. všetci členovia 
kolégia 
T: jar 2022 
 

30 žiakov  

AKTIVITA 8: Infokampaň pre 
verejnosť  

Zodp. Timárová, 
Revťáková, staršie 
žiačky kolégia 
T:apríl 2022 

Rozhlasová relácia cez 
obecný rozhlas; 5 

starších žiačok kolégia  

 

Aktivita 9: Umiestniť v areáli 2 
nádoby/tzv. záchytníky vody na 
zachytávanie dažďovej vody, 
ktorú využijeme na polievanie 
záhonov 
 

Zodp. p. uč. Timárová, 
žiaci  II. stupňa 
T: leto 2021 

Školník, žiaci 8. a 9. 
toho ročníka 

 

 Doplňujúce aktivity: 
Projektové vyučovanie, podľa 
plánov 

- Slohové práce 
- Slovné úlohy na hod. MAT 
- Kolobeh vody 
- Ochrana prírody 
- „Pijeme čistú vodu“ 
- Texty na čítanie 

s porozumením 
- Práca s textom 

 
 

Zodp. kolégium a 
učitelia SJL, ANJ, PDA, 
PVC, RDV, BIO, GEG, 
CHE, MAT, VLA 

- Každý pondelok 
pijeme čistú vodu 

T: celoročne 

Fotodokumentácia 
Uverejňovanie prác 
v časopise 
Celá škola 

 


