
Environmentálny akčný plán školy:  ZŠ Saratovská 85, 93405 Levice 

Zvolená prioritná téma:     Doprava a ovzdušie      pre certifikačné obdobie:  2018/2019, 2019/2020 

Silné stránky Slabé stránky 

- dodržiavame prísny zákaz fajčenia v areály školy,   - blízkosť hlavnej cesty, 

 - máme čiastočnú protihlukovú zábranu,  - málo aktivít na ochranu ovzdušia, 

- vysádzame nové stromy a dreviny, - nemáme suchú úschovňu na bicykle, 

- máme bezbarierový prístup, - nedostatočná protihluková bariéra, 

- stojany na bicykle, - málo žiakov jazdiacich do školy na bicykloch, 

- parkovisko pre rodičov, - veľa žiakov dochádza do školy autom, hoci bývajú blízko 

školy, 

- v blízkosti školy je zastávka MHD,  

- po ceste do školy máme chodník  

EAP písomne schválil (uveďte meno 
regionálneho koordinátora, ktorý váš 
EAP schválil e-mailom):  

Miroslava 
Sliacka  

Dátum schválenia: 
 

28. 3. 2019  

 

 

 

 

 



Cieľ Aktivita Zodpovedná 

osoba a termín 

Indikátor/Ukazovateľ 

úspechu 

Monitoring/Postupujeme 

podľa plánu? 

CIEĽ 1: Na bicykli 

do školy. Znížiť 

množstvo žiakov, 

ktorých vozia 

rodičia do školy 

autom o 5%. 

AKTIVITA 1:  

Dotazník: Ako 

chodievaš do školy 

Z: Bordánová, 

Ďurčová  

T: október, december 

2018,2019, 

 marec, máj 

2019,2020 

Výsledky – 24 tried, 

tabuľka s výsledkami 

 

 ATIVITA 2: 

Informovanie žiakov 

o pokračovaní 

v Zelenej škole 

a o našej novej téme 

– Doprava a 

ovzdušie 

Z: žiaci z kolégia 

T: október 2018 

Žiaci z kolégia – 

nástenka pred vchodom 

do vestibulu školy + foto 

 

 AKTIVITA 3:  

Rozhlasová relácia – 

Deň bez áut – 

informovať žiakov 

o tomto dni a jeho 

Z: Kiselová 

T: september 

2018,2019 

Rozhlasová relácia – 2 

žiaci – Ághová, Sabalová 

– word dokument 

 



význame 

 AKTIVITA 4:  

Informačná kampaň 

o význame Dňa bez 

áut prostredníctvom 

výroby plagátov na 

PVC a VYV.  

Z: učitelia 3. a 4. 

ročníkov vyučujúcich 

PVC a VYV 

T: september 2018 

žiaci 3. a 4. ročníkov, 

plagáty 

 

 AKTIVITA 5: 

Informačná kampaň 

pre vchodom do 

školy  a na školskom 

parkovisku  pred 

Dňom bez áut – 

s cieľom informovať 

rodičov o blížiacej sa 

akcii a jej význame 

Z: Čenková 

T: september 2019 

Žiaci z kolégia – 15 ž 

transparenty 

 

 AKTIVITA 6: 

Rovesnícke učenie – 

Dopravná výchova 

a jej vplyv na 

ovzdušie 

Z: Bordánová, 

Lieskovská 

T: december 2018, 

január 2019 

Účasť žiakov 1. a 2. 

ročníka, 2 žiačky 6. B – 6 

prednášok – omaľovánky, 

foto + web školy 

 



 AKTIVITA 7:  

Prostredníctvom 

čítania 

s porozumením si 

žiaci osvoja základné 

poznatky o dopravnej 

výchove, 

o alternatívnych 

formách dopravy 

a ochrane našej 

krajiny 

Z: Koreňovská, 

Kiselová 

T: školský rok 

2018/2019 

50 pracovných učebníc 

o dopravnej výchove – 

Emil a Kamil – čítajú žiaci 

3. B a 4. oddelenie ŠKD 

 

 AKTIVITA 8: 

Rovesnícke učenie - 

Cyklista 

Z: Čáky, Herbácsko 

T: november 2019 

Žiaci 3.  a 4. ročníka – 6 

prednášok 

 

 AKTIVITA 9: 

Vytvorenie 

dopravného ihriska 

v areály školy 

Z: Ďurčo – dopravný 

policajt 

T: jar, leto 2019, jeseň 

2019 

Pedagogický 

a nepedagogický 

personál školy + 

kolégium 

 

 ATIVITA 10: 

Zhotovenie 

dopravných značiek 

Z: Homoľová 

T: máj 2019, október 

2019 

Žiaci 6. A,B,C 

10 značiek  

 



k dopravnému ihrisku 

 AKTIVITA 11: 

Tvorba plánu – Cesta 

do školy – 

spolupráca s rodičmi 

ako Dú + v škole 

vyznačovanie cesty 

autom a pešo – 

výhody, nevýhody - 

alternatívy 

Z: Kiselová, Čákyová 

T: november 2018 

Žiaci 3. A, 3. B, 3.C + 

plány 

 

 AKTIVITA 12:  

Vytvoriť 

a odprezentovať 

projekt na tému: 

DOPRAVA  A JEJ 

ALTERNATÍVNE 

FORMY – doprava 

budúcnosti 

Z: Mojžišová, 

Liptáková, Dianová 

T: november 2019 

Žiaci 3.A, 3.B, 3.C 

projekty 

 

 AKTIVITA 13: 

prednáška –Vplyv 

automobilovej 

Z: Kiselová + 

kolégium 

T: 22. 4. 2019, 2020 – 

Prednáška v jedálni školy 

– žiaci kolégia – zvlášť 

pre 1. a  2. stupeň 

 



dopravy na ovzdušie Deň zeme 

 AKTIVITA 14: 

Zhotovenie krytej 

úschovne pre bicykle 

Z: Gejdoš - školník 

T: apríl 2020 

Úschovňa na 30 bicyklov  

 AKTIVITA 15: 

Beseda s dopravným 

policajtom – prvá 

prednáška zameraná 

na bicykel 

a v ďalšom roku na 

dôležitosť zníženia 

počtu áut. 

Z: Ďurčo 

T: marec 2019, 2020 

– 1. stupeň, 

november 2019 – 

2.stupeň 

24 prednášok v každej 

triede po jednej  

 

 AKTIVITA 16: 

Zhotovenie modelov 

áut na alternatívne 

spôsoby pohonu 

Z: Homoľová 

T: apríl 2019, 2020 

Žiaci 8.A, B  

 AKTIVITA 17: 

Slohová práca – 

doprava a ovzdušie 

Z: Juhászová 

T: október 2019 

Žiaci 3. – 9. ročníka – 

najlepšie práce prečítané 

v rozhlase, uverejnené 

v školskom časopise 

 

 AKTIVITA 18: Z: Dianová 9 žiakov zo 4. ABC +  



Štvrtáci čítajú 

prvákom – Kamilková 

ulica – kniha vydaná 

DG pre životné 

prostredie 

T: máj 2019, 2020 trieda 1. ABC 

CIEĽ 2: Doplniť 
protiprachovú 
bariéru medzi 
hlavnou cestou 
a areálom ZŠ 
 
 

AKTIVITA 1: 

Jarná a jesenná 

výsadba živého plota   

+ teoretická 

prednáška od 

lesných pedagógov 

 

 

Z: Koreňovská – za 
ŠKD, Čákyová, 
Kiselová – za 1. st., 
Čenková, 
Mészárosová – za 2. 
st. 
 T: október 
2018,2019, apríl 2019 
 
  

Žiaci celej školy, lesný 

pedagógovia zo š. p. 

Lesy – Levice 

- Názorné ukážky semien 

vhodných stromov 

 

AKTIVITA 2: 

Vzdelávanie pre deti 

– Ako funguje 

protiprachová bariéra 

– jej účel, vhodné 

dreviny 

Z: Koreňovská 
T: apríl 2019, 2020 – 
v rámci mesiaca lesov 

Žiaci 1. stupňa – lesný 

pedagógovia 

 

AKTIVITA 3:  

pravidelná 

Z: vychovávateľky 
ŠKD, učitelia 
regionálnej výchovy + 
PVC 

p. vychovávateľky – 

polievanie, v rámci 

 



starostlivosť 

o vysadené 

stromčeky – 

polievanie, 

okopávanie, 

kyprenie,... 

 
T:počas celého roka  

pobytu vonku s deťmi – 

podľa potreby, počasia 

- žiaci 2. st. – na jeseň, 

na jar – polievanie 

a kyprenie podľa potreby 

Iné aktivity: 

Projekt – Viem čo 

zjem 

AKTVITA 1: 

Prednáška o zdravej 

výžive 

Z: Cákyová 

T: október 2018,2019 

Žiaci 3. ročníkov – 3 

prednášky + pracovné 

listy  

 

Medzinárodný deň 

stromov 

AKTIVITA 1: 

Rozhlasová relácia 

Z: Mészárosová 

T: október 2018,2019 

2 žiaci zo 6. C – 

Verešová, Uhnák 

 

 AKTIVITA 2: 

Projekt - Stromy 

Z: Mészárosová 

T: Október 2018,2019 

Projekty žiakov 5. 

ročníkov 

 

 AKTIVITA 3: 

Výtvarné stvárnenie 

stromov 

Z: Čenková 

T: október 2018,2019 

Výkresy žiakov 5. a 6. 

ročníkov 

 

Deň Zeme AKTIVITA 1: 

Prenosné dopravné 

ihrisko 

Z: Pacalová 

T: 22. apríl 2019  

Žiaci 1. Stupňa + získanie 

preukazu cyklistu 

 

 Udržanie súčasného AKTIVITA 1: Z: týždenníci + eko tabuľka  



stavu separovaného 

odpadu – aktivity 

vyplývajú z predošlej 

témy - Odpad 

monitoring stavu 

separovaného zberu 

Žiaci týždenníci sú 

zodpovední za stav 

eko-košov v triede. 

 

hliadka tvorená 

z kolégia. Kontrolu 

zapisujú do tabuľky. 

T: 1x mesačne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTIVITA 2: 

Deň Zeme – 

stanovište zamerané 

na separovaný odpad 

Z:Mészárosová, 

Homoľová 

T:apríl 2019,2020 

Všetci žiaci školy  

 


