
 
učiteľ, ţiak, verejnosť, školník, upratovačky, kuchárky, pedagogický asistent, vychovávateľky, THP - pracovník 
Skratky predmetov: DAC – Domov a práca PVC – Pracovné vyučovanie, SEE – Svet práce, INF – Informatická výchova Ú - 
úspešný riešiteľ olympiády , N– neúspešný riešiteľ olympiády,  UO – učebné osnovy, ŠJ – školská jedáleň, TVVP – tematické 
výchovnovzdelávacie plány, 
 

 

Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            VODA         pre certifikačné obdobie:  2014/2015, 2015/2016 

Silné stránky Slabé stránky 

Poloha školy Splachovače na WC – obyčajné 

sedlové strechy s moţnosťou zachytávania daţďovej vody Polievanie záhonov pitnou vodou z vodovodu 

Projekt: 
 MODRÉ ŠKOLY-Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení 
a vyučovania o modernom zachytení a vyuţití daţďovej vody na 

ZŠ Divín (realizuje sa/ 

Pitný reţim – ţiaci pijú sladené nápoje miesto čistej vody 

EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo 
pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil 

e-mailom): Ing. Katarína Cesnaková 

 Dátum schválenia: 
30.jún2015 

Katarína Cesnaková 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba 
a termín  

Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu? 

A:CIEĽ 1: Zníţiť spotrebu 
pitnej vody z vodovodu 
prostredníctvom 
zachytávania daţďovej 
vody zo striech šk. budov:  

A : Nainštalovanie 0,5 l fliaš 
do splachovacích záchodov, 
 
 

zodp.: M. Ţilka – školník , 

5 ţiakov prírodovedného 
krúţku 
T: do 10.10.2014 
 

 

10 nainštalovaných  
pollitrových fliaš do 
nádrţiek WC, 
porovnánie spotreby 
vody za jednotlivé 
mesiace v r. 2014 
a v r. 2015                   
/2016/ 

10 nainštalovaných fliaš – 
školník ich vybral – 
zachytávali sa pod plavák 
voda „vkuse“ tiekla, potom 
školník na nových 
záchodoch nastavil 
splachovanie na menšiu 
spotrebu 



o 1 000 l za kalendárny rok 
2015, 
o 2 000 l za kalendárny rok 
2016 
Šírenie osvety medzi 
„obyvateľmi“ školy. Naučiť 
ţiakov rozoznať: pitná 
voda, daţďová voda, 
úţitková voda, povrchová 
voda, podzemná voda. 
Prezentácia na verejnosti 
 

A:info- letáčiky 
upozorňujúce na šetrenie – 
zatváranie vodovod. 
kohútikov nalepené pri 
umývadlách 

Z. Antonyová, 10 ţiakov 
krúţku  
T. nov. 2014 
 

2 letáky v kaţdom 
WC(pri umývadlách/ 

-2 info-letáky umiestnené pri 

umývadlách vo všetkých 
WC /FOTO/ 

A: Konferencia: „Rozšírenie 

retenčných biotechnických 

opatrení a vyučovania o 

modernom zachytení 

a vyuţití daţďovej vody na ZŠ 

Divín“ . 

 

  

 

Z: Zvarová, 4 ţiaci  
T: november 2014 

2 zástupcova technickej 
asistencie projektu,2 ţiaci 
z kaţdej triedy 4.-9.roč., 
starostovia obcí Divín, 
Ruţiná, Píla, Mýtna,Tuhár, 
4 poslanci, 6 učiteľov, 6 
ľudí  - verejnosť  

Konferencia bola 7.11.2014 
Zúčastnili sa ţiaci 4.-9.r.-30,, 
učitelia:Zvarová,Baláţiková, 
Kašinová, 
Králiková,Véghová, 
Antonyová, Drugda,THP 
pracovníci: školník M. Ţilka, 
A. Sabolíková. Z. Karlíková, 
Verejnosť: starostovia: J. 
Koza z  Divína a Ing. O. 
Baline z Ruţinej, zástupca 
starostu obce Divín Ing. J. 
Sivok, Mgr. M. Ţilková,  M. 
Stanková – poslankyňa, 
J.Baran, Ţ.Baranová, , Ing. 
E. Belanová-CHKO Cerová 
vrchovina /FOTO/ 

A: Realizácia prác 
/výkopové, sadenie drevín, 
rastlín/  

Z.: Zvarová, 10 osôb 
zamestnaných na obecnom 
úrade Divín, 50 ţiakov 
v rámci predmetov DAC, 
SEE, PVC 
T.: júl – november 2015 

20 stromov, 3 nádoby 
vysadené rastlinami,  
 

Verejným obstarávaním sa 
posunul termín prác na 
február 2016, bolo 
vysadených 16 stromov(lipa, 
hrab, buk), nádoby na 
zachytávanie daţďovej vody 
-5ks  

A: Kolobeh vody v prírode – 
daţďová a pitná voda, 
Pozorovanie zachytávania 
daţďovej vody do zberných 
nádob, umiestnených 
v areáli školy 

Z. Antonyová 2014/2015 
    Belková 2015/2016, 90 % 
ţiakov 2. ročníka 
T. podľa TVVP - predmet 
Poznaj a chráň 

90% ţiakov 2. roč. vie 
podľa modelu, opísať 
kolobeh vody 
v prírode, vie rozdiel 
medzi pitnou 
a daţďovou vodou 

Ţiaci vedia podľa obrázka 
opísať kolobeh vody 
v prírode, učivo je v UO na 
stránke školy, poznajú 
rozdiel medzi pitnou 
a daţďovou vodou. Od 
apríla 2016 daţďovou vodou 
z amfor polievajú kvety 
v triedach a sklenník 



A: Výsadba rastlín do 3 
nádob nad zbernými sudmi, 
polievanie zachytenou 
vodou 

Z: Ruţinská,10 ţiakov 
T: jar 2016 

90% vysadených 
rastlín „ţije“ 

Zberné nádoby- amfory 
nemajú vrch vysadeý 
rastlinami, p.uč. Ruţinská 
so ţiakmi vysadila rastliny 
do skalky, o ktoré sa starajú 
celoročne 

A: Meranie teploty stojatej 
vody /jazierko/ a tečúcej 
vody /potok Teplica/, 
existujúce jazierko, 
novovybudované jazierko/ 

Z.Králiková 2014/2015 
Antonyová 2015/2016, 80 % 
ţiakov 3. ročníka 
T. podľa TVVP – predmet 
Prírodoveda 

80% ţiakov 3. roč. vie 
odmerať teplotu vody 
teplomerom, 
Výstup: 
projekt/zaznamenanie 
teploty vody  v 
jazierkach a potoka 
do tabuľky, 
porovnávanie,/  

-Všetci ţiaci okrem ţiakov 
vzdelávaných v zahraničí, 
učivo je zapísané aj 
v triednej knihe, /FOTO/,  
výstupy z hodiny sú na 
stránke školy v priečinku: 
Projekt: „Modré školy“  

A: Skúmanie premien 
skupenstva látok –Podpora 
prírodného chladiča – vody 
v malom vodnom cykle  

Z: Kašinová,90 % ţiakov 7. 
ročníka 
T. podľa TVVP – predmet 
Fyzika 

V ţiackej 
meteorologickej 
stanici /z projektu/ 
ţiaci  7. 
ročníka/20/budú 
vedieť zrealizovať 
merania zráţkových 
úhrnov, výparu, smer 
vetra v blízkosti 
chladiča a mimo 
neho,výstup: 
PROJEKT- porovnať 
svoje merania 
a vyhodnotiť ich 

Meteorologická stanica 
funkčná od apríla 2016, 
učivo v triednej knihe za 
príslušní šk.rok, výstupy 
z hodiny sú na stránke školy 
v priečinku: Projekt: „Modré 
školy“ 



A: Látky nevyhnutné pre 
ţivot: Globálna príčina 
zmeny klímy – zvýšená 
koncentrácia CO2 
a skleníkových plynov 

Z: Kašinová, 90 % ţiakov 8. 
ročníka 
T: podľa TVVP – predmet 
Chémia 

90% ţiak bude poznať 

príčiny zvýšenej 

koncentrácie CO2 

v ovzduší, odlesňovanie 

daţďových pralesov 

a budú vedieť uviesť 

vplyv CO2 na globálne 

otepľovanie, chápať 

súvislosť medzi 

globálnym otepľovaním 

a topením ľadovcov, 

stúpaním hladiny morí 

a oceánov, budú 

poznať vplyv kyslých 

daţďov na ţivotné 

prostredie a moţnosti 

obmedzenia ich vzniku 

Výstup – PROJEKT – 

prezentácia projektu 

 

Výstupy z hodiny sú na 
stránke školy v priečinku: 
Projekt: „Modré školy“ 

A: Ţivelné katastrofy Z: Drugda, 90 % ţiakov 9. 
ročníka 
 
T: podľa TVVP – predmet 
Biológia 

90% ţiakov 9. ročníka 

bude vedieť uviesť 

príklad vplyvu 

znečistenej vody, pôdy, 

ovzdušia na ţivot 

organizmov a človeka, 

Chápe dôvody vzniku a 

dôsledky povodní, 

prívalových daţďov, 

veterných smrští... 

Výstup: PROJEKT 

výstupy z hodiny sú na 
stránke školy v priečinku: 
Projekt: „Modré školy“ 



A: Vodstvo v miestnej krajine.  

Znečistenie podzemných vôd, 

(zdrojov pitnej vody) vodných 

nádrţí, potokov a riek 

hospodárskou činnosťou 

človeka 

Z: Zvarová, 90 % ţiakov 9. 
ročníka 
T: podľa TVVP – predmet 
Geografia 

90% ţiakov 9. ročníka 

bude vedieť vysvetliť 

vplyv činnosti človeka 

na znečistenie  

podzemných vôd 

(zdrojov pitnej vody), 

vodných nádrţí, 

potokov a riek – 

ŢIACKE PROJEKTY - 

prezentovanie 

 

výstupy z hodiny sú na 
stránke školy v priečinku: 
Projekt: „Modré školy“ 

A : Deň vody – aktivity 
-piesne, v kt. je slovo voda 
– medzitriedna súťaţ, 
vyhodnotenie, 
-Zábavné kvízy -5zástupcov 
z kaţdej tr.  
-meranie ph vody, rôznych 
tekutín 
-ochutnávka vody spojená 
so súťaţou 
  
 
 
 
 
 

Zodp.  Králiková, Antonyová, 
 
Burdejová,  
 
Malčeková,  ţiaci kolégia  
 
Lukáš Štupák +2ţiaci7.A 
 
Drugda, 6 ţiakov z 9.B 
T.: 22.3.  

Kaţdá trieda 4 
aktivity, 95%  
zapojených ţiakov 
z kaţdej triedy, 
Výstupy – postery 
s projektmi /1trieda – 
1 poster/ 

Deň vody 20.3.2015 – 
FOTO  
 
Deň vody18.3. 2016 - FOTO  
Výstupy -  postery = 
EKOKÓDEX  
 Deň vody V Lučenci – 
FOTO 
Deň vody-  vyhodnotenie – 
StVPS - foto 

A : Súťaţe /výtvarné, 
literárne, prírodovené, .../ 

Z.: Štupáková, Laurová, ţiaci   10  súťaţí, 50 ţiakov, 
3 umiestnenia 

 

Celoslovenská výtvarná 
a literárna súťaţ: EURÓPA 
V ŠKOLE: 
Lit. časť: 1.miesto Dianka 
Fízeľová /9.A/ 
„Čaro vodyˇ“ 
Okresné kolo – lit. časť: 
Veronika Podhorová /8.B/ - 
1.miesto: „Úvaha o vode 
a slze“,Umelecké práce:J. 
Štupáková „Aj malí chcú ţiť-
zranená lienka“ 
/práce v prílohe/ 



A  : Čistenie Budinského 
potoka 

zodp. Drugda, Babic, Ďurove 
T: október 2014, 2015 

15 ţiakov 
Poľovníckeho  krúţku 

 
FOTO 

A: Čistenie studničiek Z. Antonyová, Belková, 30 
detí turistického krúţku I. 
stupeň 
Štupáková, 15 detí 
turistického krúţku II. stupeň 
T. jar, jeseň 

20 mladších detí,10 
rodičov, starých 
rodičov 
12 starších ţiakov, 2 
rodičia 

Krúţkové hárky, PP na 
jednotlivé mesiace,  
FOTO – Antonyová, 
Štupáková, 

A  : Mapovanie malých 
vodných zdrojov 
v Novohrade  

zodp. Drugda, ţiaci 
Poľovníckeho krúţku       
T: október – jún 2014 -15, 
2015 – 16 

 20 ţiakov, 1Projekt, 
mapa Novohradu 
odprezentovanie 

Drugda, úloha 
dlhodobá 

 A: Prezentovanie 
PROJEKTOV ŢIAKOV na 
web-e, v školskom 
časopise, v miestnych 
novinách 

Z.Baláţiková, ţiaci – 
redakčná rada 

10 projektov na web-e 
5 prác  v šk. časopise, 
3-x za šk. rok 
v miestnych novinách   

Škols. Webstránka: 
www.zsdivin.edupage.org 
 
 

 A: Kampaň – „ Pitnú vodu 
pi, daţďovou vodou 
polievaj“ – letáky 
-letáky obyvateľom obce 
-anketa  

Z. Kašinová, ţiaci-20 na INF-
letáky 
T. okt. 2015 
Z. Véghová, 25 ţiakov 
Z. Štupáková, 20 ţiakov 

100 letákov, 
Anketa v obci Divín -
30 opýtaných 
(daţďová voda, 
zachytávanie 
polievanie, voda 
z vodovodu - 
polievanie, 
vyhodnotenie ankety 

Letáky v obci Véghová + 
ţiaci 
Anketa - Štupáková 

CIEĽ 2: Pokračujeme: 
Zeleň a ochrana prírody – 
udrţiavanie  školského 
areálu –polievanie 
daţďovou vodou 
zachytenou v zberných 
nádobách , 

A : Rozdelenie úsekov v šk. 
areáli 

zodp.  Králiková , 3 ţiačky 
kolégia       
T: sept. 2014, 2015 

Rozdelené úseky – 
vyvesenie na 
nástenke v zborovni 

Ţiaci sa starali o záhony 
podľa rozpisu na tried. hod. 
v rámci krúţkovej činnosti 
počas šk. r., počas prázdnin 
rastliny zalievali upratovačky 
a THP-pracovníčky. 
PRIBUDLI: Daţďové 
záhrady, skleník, v areáli 
„Monikin dvor“ –výsadba,16 
stromov,vegetačné steny: 

 AKTIVITA 2: 
 
 

zodp.          
T: 

  

http://www.zsdivin.edupage.org/


popínavé rastliny – pavinič 
okolo 2 pergol, pri altánku 
a pri prístrešku na 
odkladanie kontajnerov 

 A : Udrţiavanie a polievanie  
záhonov a zelených častí 
v areáli školy daţďovou 
vodou zachytenou 
v zberných sudoch 

zodp. tr. učitelia +3 ţiaci 
z kaţdej triedy + 4 
upratovačky + Sabolíková, 
Karlíková 
T.: sept. 2014 – jún 2017 
T: júl 2015 – august  2017 

 čistota záhonov, 
kvitnutie ruţí, kvitnutie 
letničiek, udrţanie 
rastlín a drevín „pri 
ţivote“ 

Polievanie záhonov z amfor- 
od apríla 2016. PRIBUDLA: 
kvapôčková závlaha na 
záhony, moţnosť napojenia 
hadice a polievanie trávnika 
daţďovou vodou 

 
 
 
 
 
 

AKTIVITA 3:  zodp.          
T: 

  

 A: Polievanie kvetov 
v triedach a na chodbách 
zachytenou daţďovou 
vodou 

Z: 2 ţiaci – týţdenníci uz 
kaţdej triedy 
T. 1 –x za týţdeň 

„zdravé“ kvety 
v triedach a na 
chodbách  

Do apríla 2016 sa polievalo 
vodou z vodovodu, po 
inštalácii amfor sa polieva uţ 
daţďovou vodou 

     

 A  3: Deň Zeme – aktivity, 
Zapojenie do Dňa Zelených 
škôl 

Zodp. – Králiková, 
Antonyová, Drugda, ţiaci 
kolégia 
T.: 22.4. 

 Kaţdá trieda – 2 
aktivity, z toho  1 
aktivita  - Voda, 
Zapojenie: 240 
ţiakov, 25 učiteľov, 3 
kuchárky + vedúca 
ŠJ, 4 upratovačky, 
školník, 10 ľudí 
z verejnosti – rodičia, 
starí rodičia 

Deň Zeme 2015 – FOTO + 
rozpis aktivít 
 
Deň Zeme 2015 – FOTO + 
rozpis aktivít 
 
5 ľudí z verejnosti + starosta 
obce – pomoc pri odvoze 
vriec s odpadom pri čistení 
potoka 

     

CIEĽ : Pokračujeme 
v zniţovaní komunálneho 
odpadu -  o 100 l za 
školský rok 

A 1: Rovesnícke 
vzdelávanie 1.A, 2.A, 
predškoláci v MŠ 
 

zodp.  Králiková, 5 detí z 
Kolégia        
T: sept,, okt 2014, 2015 

Rovesnícke vzdel. – 
1.A, 2.A, MŠ – 3 h. 

FOTO  AKTIVITA 1:  
 

zodp.          
T:  

  

A  2: Separujeme papier v 
triedach + zber papiera, 
kartóny,  plasty, bioodpad, 
sklo 
 
 

zodp. Ţilka, Machavová – 
ved. ŠJ, 3 kuchárky, ţiaci 
kaţdej triedy, 25 učiteľov     
T: celoročne 

50% ţiakov sa zapojí 
do zberu papiera,  
3000 kg papiera 
za školský rok, 
vyhodnotenie na 
koncoročnej akadémii 

Vyhodnotenie zberu papiera 
za šk.r. 2014-15 a 2015-16 
na akadémii na konci šk. r. –
ocenenie jednotlivcov 
 

     



A 3: Kompostovanie, 
zavlaţovanie kompostu 
daţďovou vodou zo 
zberných nádob v letných 
mesiacoch, vyuţitie 
kompostu 

Z.: Fízeľová – kuchárka, 
Komárová – upratovačka 
Ruţinská + 11 ţiakov 
krúţku“Čo naše ruky 
dokáţu“ 
T: celoročne 

100 litrov kompostu 
za rok, ktorý sa 
pouţije na záhony 
a na „políčko“ 
 

Šk. r. 2014-15 – na Deň 
Zeme – kompost pouţitý na 
záhony 

 
 
 

AKTIVITA 2: 
 
 

zodp.          
T: 

  

 
Informácie o aktivitách sú na stránke školy www.zsdivin.edupage.org   v priečinku NOVINKY, 
FOTOALBUM, PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE  

 
INÉ OCENENIA: 
2014-2015 

- 1. miesto v rámci druţstiev v celoslovenskom  kole Krúţkov mladých priateľov poľovníctva v Liptovskom Hrádku – Soňa Šináľová, 

Matej Babic, Simona Kučerová 

- Výtv. súťaţ v rámci školy – „Bez lesa niet vody, bez vody niet ţivota“ – FOTO 

- Zelený svet – 1. miesto v kategórii Komiks – Lukáš Štupák 

- Európa v škole – 1. miesto v okresnom kole a 1. miesto v celoslovenskej súťaţi - Lukáš Štupák 

- FVAT 

- Maľujeme TIMRAVU – 1. miesto v celoslovenskej súťaţi a Absolútnu cenu diváka - Lukáš Štupák 

- Klenoty Novohradu – regionálna súťaţ – Hlavná cena poroty aj Galérie BLOOM za najlepšiu prácu – Lukáš Štupák 

- VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA: 

- 1.m.- Natália Dobrocká  

- 2.m. – Renée Kišová 

- 3.m. – Lucia Dobrocká 

INÉ AKTIVITY: 
2014-2015,  2015 – 16 

- Tvorivé dielne2015, 28.5.2016 
- Rozprávková záhrada – 27.6.2015. 11.6.2016 

 

 

2015 – 16 
- „Tajný život vody“ – PROJEKT – Zodpovední: Mgr. P. Drugda, Adam Spodniak, Veronika Halajová – ROZPIS + FOTO – na CD 
- Výstavka PLODY JESENE v spolupráci s Jednotou dôchodcov 

- FVAT –L. Štupák – ocenenie poroty 

http://www.zsdivin.edupage.org/


- Výtv. súťaţ v rámci školy – „Bez lesa niet vody, bez vody niet ţivota“ – FOTO 

- Európa v škole- T. Golianová – výtv. práca: „Som, kto som, som to ja“ – 1.m. s postupom do celoslovenského kola, 

L. Štupák – výtv. práca:  „Umenie o človeku pre človeka“  - 2.m - s postupom do celoslovenského kola 

D. Fízeľ – poézia: „Šťastie“ - 1.m. s postupom do celoslovenského kola, 

     - Biologická olympiáda – botanika – Zuzana Kašinová – 2.m. s postupom do krajského kola, 

- KMPP – 1. m. v regionálnom kole – druţstvo 

              - 1. m. – jednotlivci – Jozef Kelement 

              - 2. m. – jednotlivci – Dominik Fízeľ 

              - 1. m. – jednotlivci – Jakub Fridrich 

Výtvarné súťaţe: 

Po stopách Timravy – 1. m. – Julka Štupáková 

Svet Budúcnosti - . m. – Julka Štupáková 

Vesmír očami detí – okresné kolo – čestné uznanie – F. Drugda, P. Kováč 

Výtvarné Lidice – čestné uznanie – E. Bernátová 

Najkrajší kút v šírom sveta – 1. m. – Lukáš Štupák 

Zelený svet 

Dielo tvojich rúk 

Cesty za poznaním minulosti 

Malá krajina, veľké osobnosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


