
TÉMA: ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY 

Aktivity žiakov školy v rámci ZELENEJ ŠKOLY 

 

- zhotovenie, dopĺňanie násteniek, informačnej tabule o Zelenej škole 

- rozhlasové relácie : Deň Zeme, Deň lesov, Deň vody 

- príspevok do Rovňanských novín o aktivitách v rámci Zelenej škole, našich plánoch 

a cieľoch 

-rozšírenie kvetinovej výzdoby vo vstupných chodbách školy, v triedach, učebniach 

-obnovenie a rozšírenie zelene v areáli školy- hlavný vchod 

-osadenie betónových korýtok a ich vysadenie rastlinkami pri hlavnom vchode 

-zaobstaranie, osadenie , natretie drevených vyvýšených kvetináčov, ich vysadenie okrasnými 

rastlinkami, starostlivosť o rastlinky 

-vysadenie nových ovocných stromov v školskom sade 

- pravidelná starostlivosť o ovocné stromy v školskom sade 

-starostlivosť o trávnik v celom areáli školy 

-starostlivosť o zeleň v škole, pletie, okopávanie, strihanie, odburiňovanie rastlín, polievanie, 

hnojenie rastlín, vyhrabávanie lístia ...  

-vzdelávacia aktivity Význam zelene - pľúca Zeme, GEG 

-vytvorenie bylinkového záhonu za pavilónom B, výsadba byliniek, starostlivosť o bylinky 

-vzdelávacia aktivita –Liečivé rastliny, BIO 

-vytvorenie skalky, príprava podkladu, osadenie kameňov, výsadba skalničiek, starostlivosť 

o skalku 

-vzdelávacia aktivita- Kvety v skalkách, PDA 

-zriadenie kompostu, jeho využívanie a starostlivosť o kompostovisko 

-zaobstaranie a osadenie nádob na zachytávanie dažďovej vody, využívanie vody na 

polievanie zelene v areáli školy 

-vzdelávacia aktivita- Pokles hladiny spodných vôd, zadržiavanie vody na území krajiny, 

GEG 



-aktivita ku dňu Zeme - Žiaci chránia prírodu, čistenie okolia miestneho parku, vybraných 

častí obce 

-čistenie studničky v miestnom parku 

-zážitkové učenie – ochrana lesov, spoznávanie stromov v okolí školy, parku, výtvarná súťaž 

-vytvorenie stromu umiestneného vo vestibule pavilónu B 

-vzdelávacia aktivity – Čierne skládky, CHE 

-beseda na tému Ovocinárstvo a ovocné stromy, ukážky rezu a výsadby ovocných stromov 

v školskom sade 

-učenie v prírodnej učebni a oddychovej zóne v areáli školy, BIO,PDA,VYV,HUV,GEG... 

-krúžková činnosť- poznávanie prírody - Potulky okolím, Poznaj svoj región, Turistický 

krúžok, Biologický krúžok ... 

- poznávanie prírody – akcie- Výstup na Ostrú horu, Butkov, Skalka nad Váhom, Lednica, 

Rozhľadňa Zubák ... 

-zhotovovanie vtáčích búdok a ich osadenie v areáli školy 

-prikrmovanie vtáctva v zimnom období 

-zhotovovanie netradičných vtáčích kŕmidiel žiakmi ŠKD 

-vytvorenie a umiestnenie hmyzieho hotela, pavilón E 

-vzdelávacia aktivita – Hmyz, BIO 

-vytvorenie dvoch včelích hotelov pre samotárske včielky, pozorovanie a starostlivosť 

o včielky 

-exkurzie žiakov – Dom zelene Lednické Rovne, SOŠ poľnohospodárska Pruské, Agro flóra – 

záhradníctvo Lednické Rovne 

- vedomostná súťaž – Poznávanie liečivých rastlín, BIO 

- súťaž- Najkrajší herbár- tvorba herbáru žiakmi, PDA,PVO 

-rovesnícke vzdelávanie, prezentácia, súťaž –Nevypaľuj trávu, Strom života 

-prednáška – Ochrana životného prostredia, OÚ 

-výroba prírodných dekorácií k jednotlivým ročným obdobiam, sviatkom / Vianoce, Veľká 

noc, Deň Matiek, jarné dekorácie.../ 

 


