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VYHODNOTENIE  ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY  

v 1.polroku školského roka   2011/ 2012  

 

 

V 1.polroku školského roku 2011/2012 sa plán úloh environmentálnej výchovy plnil 

priebeţne počas celého prvého školského polroka. Prvky environmentálnej výchovy boli 

zaradené v časovo-tematických plánoch v jednotlivých vyučovacích predmetoch na škole. 

Vyuţívali sa vo vhodných tematických celkoch vo všetkých ročníkoch a predmetoch.  

V  rámci jednotlivých predmetov sa plnili učebné osnovy environmentálnej výchovy pre 

základné  a stredné školy schválené MŠ pod číslom 645/1996-15. 

 

Cieľom environmentálnej výchovy ţiakov strednej odbornej školy je formovať a rozvíjať 

také osobnostné kvality, ktoré im umoţnia chrániť a zlepšovať ţivotné prostredie. Takto 

projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce je potrebné realizovať plnením konkrétnych 

úloh.. 

 

Environmentálna výchova svoje aktivity zamerala na:        

- sprostredkovanie základných vedomosti  o ţivotnom prostredí 

- rozvíjanie a formovanie zručností ţiakov na základe získaných skúseností o ţivotnom 

prostredí 

- ochranu a zveľaďovanie ţivotného prostredia 

- zlepšenie a zabezpečenie vonkajšieho i vnútorného prostredia školy  

- vyuţívanie prírodných zdrojov, odpadu 

 

Konkrétne úlohy, ktoré boli naplánované a splnené v jednotlivých mesiacoch: 

 

 

SEPTEMBER: Bola vykonaná údrţbu zelene školského areálu 

                          Problematika environmentálnej výchovy bola zahrnutá do časovo-  

                          tematických plánov 

                          V triedach boli vyhotovené nástenky k Medzinárodnému dňu ozónovej vrstvy 

                          Začala sa realizácia separácie odpadov do špeciálnych odpadových nádob 

 

OKTÓBER:  Vedúci výtvarných krúţkov vytvárali ikebany z prírodného sušeného materiálu,    

                       ktoré pouţili na výzdobu školských priestorov 

                       Na triednických hodinách prebehli besedy medzi ţiakmi a triednymi učiteľmi 

                       na tému zdravá výţiva a svetový deň výţivy 

                       

 NOVEMBER: V jednotlivých triedach boli vyrobené nástenky k téme boja proti 

                          fajčeniu. Naši ţiaci  preto v meste rozdávali okoloidúcim informačné  

materiály k danej téme . 

 

 DECEMBER: V jednotlivých triedach sa uskutočnila vianočná výzdoba na nástenkách  a             

vyuţíval sa plastový odpadový materiál 

 

 JANUÁR:      Ţiaci odboru propagačná grafika sa zapojili do výtvarnej súťaţe Ochrana 

ţivotného prostredia.   



                   V jednotlivých triedach ţiaci vyrobili nástenky s témou Medzinárodný deň 

biodiverzivity 

 

 

   

                              

Opatrenia na zlepšenie práce v oblasti environmentálnej výchovy v školskom roku 

2011/2012 

 

 Pri environmentálnej výchove prehlbovať spoluprácu medzi triednymi kolektívmi. 

 Skvalitniť starostlivosť o kvety v triedach a na chodbách, skvalitniť separovanie 

papiera a plastov v triedach. 

 Venovať pozornosť environmentálnej výchove na všetkých vyučovacích predmetoch. 

 Environmentálne myslenie pestovať a prehlbovať pomocou spolupráce 

 s envitonromentálnymi organizáciami a vyučujúcimi učiteľmi. 

 Uplatňovať environmentálnu výchovu na školských exkurziách, výletoch, 

vychádzkach. 

 Zúčastniť sa súťaţí a projektov s environmentálnou tematikou. 

 

 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou, 29.1.2012 

Spracovala: Ing. Agáta Tomková    

                                

 


