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Environmentálny akčný plán školy: „Jabĺčko“ - MŠ Budovateľská č.8, Prešov
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:

Zeleň a ochrana prírody

pre certifikačné obdobie: 2011-2013

EAP bol konzultovaný s (uveďte meno konzultanta):

Marta Hrešová

Dátum konzultácie:

04.01.2012

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka
Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom
alebo listom):

Silvia Szabóová

Dátum schválenia:

10.2.2012

Zodpovedná osoba a
termín

Indikátor /
Ukazovateľ úspechu

Monitoring / Postupujeme podľa
plánu?

-porady tried. Učiteliek

31.8.,12.9.,25.11.,
7.12.2011,23.1.,12.3.,
17.4.,,28.5.,10.6.2012
zima2011
jar2012-05-02
časť-zelená škola
118
12 pedegogických prac.
7 nepedagogických prac.

Ciele
CIEĽ 1: Zvýšením
participácie detí a rodičov
na výsadbe a ochrane
zelene v areály MŠ rozšíriť
plochu zelene o 30% do
júna 2013

Aktivity
AKTIVITA 1:uskutočniť
informačnú kampaň
o prioritnej téme -Zeleň
a ochrana prírody pre deti,
rodičov, návštevníkov MŠ,
iné MŠ

zodp.: riad. MŠ
T:október 2011

AKTIVITA 2:zrealizovať
zodp.: triedne učiteľky
jesennú brigádu, zameranú T:október 2011,2012
na vyhrabávanie lístia
z trávnatej plochy,
navážanie hliny na
bylinkovú hriadku v školskej
záhrade
AKTIVITA 3: pripraviť
zodp.riad.: MŠ, Mihalová
projekt na vytvorenie
T:november 2011
hriadky s liečivými bylinkami

-školský časopis
“Jabĺčko“
-webová stránka MŠ
-počet zapojených detí,
-počet zapojených
dospelých do kampane

-vyhrabaná zatrávnená
plocha v m2
282m2
-množstvo navezenej
4m3
hliny na bylinkovú
hriadku
-počet zúčastnených
10 detí-enviroment. krúžok
detí, dospelých
26 detí I. a II. tr.
-fotodokumentácia
5 pedagogických. zam.,8 rodičov
-počet hlasov pre MŠ na
164
webovej stránke
sponzora projektu -IKEA
-vyhodnotenie projektu
20-te miesto
zapojenie sa - Klimatická iniciatíva

2
AKTIVITA 4:uskutočniť
ekopokusy zamerané na
predklíčenie semien a na
zakoreňovanie odrezkov
sadeníc bylín.

zodp.: tried. uč.
predškolákov
T:február 2012

-množstvo druhov
naklíčených semien
a zakorenených
odrezkov
-počet zapojených detí
a rodičov
-fotodokumentácia

AKTIVITA 5: vybudovanie
bylinkovej hriadky so 40
liečivými bylinkami
v školskej záhrade

zodp.: Mihalová
T: marec 2012

-počet zúčastnených
rodičov
-počet zapojených detí
-počet vysadených
sadeníc byliniek
-počet vysiatych druhov
semien byliniek.
-fotodokumentácia

AKTIVITA 6: zrealizovať
tvorivú dielňu pre rodičov
a detí , zameranú na výrobu
tabuliek s názvom byliniek
a stromov našich lesov...

zodp.: Malinovská
T:február 2012

10

42
3

-počet vyhotovených
27
tabuliek na označenie
byliniek ich názvom
-počet tabuliek
označených názvom
stromov do ARBORÉTA
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AKTIVITA 7: uskutočniť
zodp.: Šestáková
informačnú kampaň
T: apríl 2012
o bylinkách vo vytvorenej
bylinkovej hriadke pre
pracovníčky MŠ, pre deti
MŠ, pre rodičov, starých
rodičov a iných
návštevníkov MŠ, spojenú
s ponukou návštevy pre iné
MŠ

AKTIVITA 8: uskutočnením zodp.: Mihalová
„Dňa Zeme“ zážitkovým
T: apríl 2012
učením priblížiť chute,
vôňu, vzhľad, význam
a využitie liečivých byliniek,
ale aj ich potreby pre život

-počet aktuálnych
násteniek
-info na web.- stránke
-školský časopis Jabĺčko
-plagáty- Liečivé bylinky
-pexeso -liečivé bylinky
-pripravená prezentačno
informačná akcia pre
ďalšie škôlky a rodičov
spojená s ochutnávkou
čajov a pomazánok
z napestovaných bylín

-počet zúčastnených
detí
-počet zúčastnených
dospelých, hostí
-počet uskutočnených
aktivít
-ošetrovanie byliniek
okopávaním,
prihnojovaním,
polievaním
-zmyslové vnímanie
vzhľadu, vône chutí
byliniek
-Land Art,
- vytváranie kvetov
z odpadu- výstava prác
-ekopokus s dážďovkou
-obrazová výstava –
„liečivé rastliny“
-ochutnávka bylinkového
čaju s medom

6
výzva ku Dňu Zeme-na webe
na facebooku
prostredníctvom e-mailu
školský časopis-jar 2012,leto 2012
Deň Zeme- 20.4.2012

-Deň Zeme-20.4.2012

98
18 zamestnancov MŠ
10
zhotovená bylinková hriadka
vysadením rodičmi sponzorsky
prinesených liečivých byliniek
6 stanovíšťrovestnícke vzdelávanie- deti
z environmentál. krúžku
usmerňovali aktivity ostatných detí
preoblečené
za včielku,
lesného škriatka,
kvetnú vílu,
ostatné boli odlíšené zelenými
šiltovkami
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AKTIVITA 9: zrealizovať
slávnosť – Opekačku
na nej prezentovať
bylinkovú hriadku
verejnosti

CIEĽ 2: Celoročným
pozorovaním spoznať
ihličnaté stromy: smrek,
borovicu, jedľu, a listnaté
stromy- lipu, topoľ, gaštan,
orech, jabloň.

Zodp.: Štefančíková
T.:jún 2012

-počet zúčastnených
detí,
-počet zúčastnených
dospelých, hostí
-počet rodičov
zapojených do prípravy

AKTIVITA 10: uskutočniť
Tvorivú dielňu pre rodičov,
starých rodičov

Zodp.: ekokrúžok
T.:September 2013

-počet zúčastnených
detí
-počet zúčastnených
rodičov, starých rodičov
-počet zhotovených
výrobkov – bylinkových
vrecúšok

AKTIVITA 1: jesenná
brigáda v školskej záhrade
zameraná na ošetrenie
stromov

Zodp.: Michaľáková
T. október 2011

-počet ihličnanov
ošetrených mulčovaním
-množstvo vyhrabaného
opadaného lístia v m3
-množstvo orezaných
stromov a kríkov

AKTIVITA 2: zvýšiť
Zodp.: riad. MŠ., Mihalová,
množstvo zelene
T.apríl 2013
vysadením krov užitočných
pre vtáky, s možnosťou
konzumu a spracovania ich
plodov aj deťmi ,
zabezpečiť o ne trvalú
starostlivosť a ich
propagáciu
-vytvoriť „Arboretum“
stromov našich lesov ako
učebnú plochu

-počet druhov krov a
stromov v Arboréte
-počet sponzorov
-počet ľudí- brigádnikov
-množstvo vysadených
krov -bazy
-liesky
-arónie...

94

137, 2
23

-TS-Prešov- 3 pracovníci
-1 rodič
marec 2012-vysadených
-8 kríkov Brestu Kanadského
-5 smrekov
-52 ihličnanov do živého plota
-3 kríky Bazy čiernej
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AKTIVITA 3: zrealizovať
exkurziu pod názvom
“Poznaj strom“ za účelom
spoznávania stromov
našich lesov

Zodp.: Koľšovská
T.: priebežne

-počet detí
zúčastnených na
exkurzii v Ekoparku
-počet detí
zúčastnených na
exkurzii na náučnom
chodníku v Zlatej Bani
-fotodokumentácia
-články v školskom
časopise

25-1.tr.-„Slnečnice“
10 detí -enviro-krúžok „Stonožka“
22.5.2012- envirohry s Ing.
M.Hrešovou-pracovníčkou RCOŽP„Poznáš strom?“
výlet do ZOO v KE-deti I.a II.tr

27.4.2012 návšteva -knižnice
„Slniečko“
Čítanie-„Apríl-mesiac lesov“
7 detí z enviro-krúžku
AKTIVITA 4: zabezpečiť
výrobu a osadenie vtáčích
búdok a kŕmidiel v školskej
záhrade, počas zimy kŕmiť
vtáky v školskej záhrade

Zodp: tried. učiteľky
T: Január - marec 2012

-počet vyrobených
a osadených búdok
-počet vyrobených
a osadených kŕmidiel
-počet detí zapojených
do výroby „vitamínových
bômb“ pre vtáky
-počet zapojených
rodičov
-množstvo deťmi a
rodičmi nazbieraného
suchého chleba a pečiva
-fotodokumentácia

3

8

10
63
30kg

6
AKTIVITA 5: pozorovať
Zodp: učiteľky I. a II. triedy.
a monitorovať druhy vtákov T.Január 2012
navštevujúcich školskú
záhradu

-počet výtvarných prác
-zhotovený album
vtákov našej záhradyEkokrúžkom

AKTIVITA 6: uskutočniť
Zodp.: Bukovičová
informačnú kampaň
T: Február 2012
o užitočnosti vtákov pre
stromy určenú deťom MŠ,
rodičom i návštevníkom MŠ

-počet oboznámených
detí,

-počet oboznámených
rodičov
-nástenky
-divadielko na tému
vtáky a stromy

15.5.2012 -10 detí z enviro-krúžkuúčasť na besede v RCOŽP-„“Vtáky
našich záhrad“
13.6.2012-exkurzia-Senianske
jazerá-CHVO-2členky kolégia

27.4.2012-„Kľúčik do divadla“
predškoláci „Slnečnice“ -divadielko
„O Jabĺčku“ nacvičila
p.uč.Šestáková
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