
 

Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín 

Zvolená prioritná téma:     Potraviny     pre certifikačné obdobie:  2018/2019, 2019/2020 

Silné stránky Slabé stránky 

škola nemá bufet ani automaty na potraviny a nápoje  konzumácia veľkého množstva upravovaných potravín 

školská záhrada ponúka bylinky, zeleninu a ovocie  žiaci, zamestnanci školy  a verejnosť majú málo informácií 
o problematike potravín 

v školskej jedálni sa používajú prevažne slovenské potraviny  

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

Miroslava Sliacka  Dátum schválenia: 1.2.2019  

Cieľ Aktivita Zodpovedná osoba 
a termín 

Indikátor/Ukazovateľ 
úspechu 

Monitoring/Postupujeme 
podľa plánu? 

CIEĽ 1:  
Zvýšiť 
informovanosť 
žiakov, 
zamestnancov 
školy a verejnosti 
o etickom, 
environmentálnom 
a ekonomickom 
rozmere potravín 
prostredníctvom 9 
aktivít 
 
 
 

AKTIVITA 1: 
„Čo vieme o jedle?“  
- dotazník pre žiakov a učiteľov zameraný 
na používanie slovenských potravín 
v domácnosti, lokálnych dodávateľov 
a sezónne potraviny (pred a po určitej dobe 
vzdelávania) 
 

Z: Ing. Studeničová, 
Karin Daudová 9. A 

- počet zapojených 
tried 11 (2. stupeň)  
- počet zamestnancov 
25 
- zverejnenie výsledkov 
na webovej stránke 
školy, a na nástenke vo 
vestibule 

zapojených 11 tried 2. 
stupňa, vyhodnotila Karin 
Daudová z 9. A, zverejnenie 
nástenka vestibul školy  
a triednické hodiny 

T: január 2019, 
následne november 
2019 

AKTIVITA 2: 
„Koľko jedla skončí v koši?“ 
- rovesnícke vzdelávanie v triedach 

Z: Ing. Studeničová, 
žiačky 9. B Krivdová, 
Manťová 

- realizácia: 4 žiačky 
- zúčastnení žiaci: 400 
- 10 vyučovacích hodín 
  

rovesnícke vzdelávanie, 7. B 
trieda, pre 5. – 9. ročník, 
rotujúca žiacka univerzita, 
apríl 2019  T: marec 2019 

AKTIVITA 3:  
Meranie množstva potravinového odpadu 
v košoch v triedach 

Z: všetci 18 žiaci 
z Kolégia (rozdelenie 
dvojíc do jednotlivých 
tried), Mgr. Lalíková 

- 6 meraní 
zaznamenaných 
formou tabuľky 
- zverejnenie na 
nástenke vo vestibule 
a na webovej stránke 
školy  

 Po rozhovore s pani 
upratovačkami sme zistili, že 
potraviny v košoch takmer 
vôbec nenachádzame, 
 problémy v 1. ročníkoch 
riešili triedne pani učiteľky 

T: priebežne do 
apríla 2020 



AKTIVITA 4: 
5. a 6. ročník školskej Ekoolympiády 
(profilová téma Potraviny) 
- priemerná vzdialenosť jedla, sezónnosť 
potravín, čítanie údajov z obalov potravín, 
praktická príprava bezobalového 
občerstvenia pre spolužiakov 

Z: Ing. Studeničová, 
Mgr. Lalíková, Mgr. 
Krákorníková 

- zúčastnení vybraní 
žiaci 5. – 9. ročníka 
 - pripravené a 
vypracované súťažné 
úlohy 
- prezentácia výsledkov 
na webovej stránke 
školy a portáli 
www.ekoobjektiv.sk 
 

31. 1. 2019 Život včiel – 5. 
až 9. ročník, 22 žiakov 
TU 
31. 1. 2020 Potraviny – 5. až 
9. ročník, 20 žiakov 
 
TU 
TU 
TU  

T: február 2019, 2020 

AKTIVITA 5: 
Tvorivé dielne – „Sladké dobroty z vlastnej 
záhradky“ 
- príprava a ochutnávka jedál a nápojov 
pripravených z produktov školskej záhrady 
a ovocného sadu 
- porovnávanie chutí, vôní, riadený 
rozhovor o zložení, spôsobe spracovania 

Z: žiaci z Kolégia, 
Mgr. Tóthová, 
vychovávateľky zo 
Školského klubu detí 
p. uč. Strapcová, 
Dobijová, Hečková 

- zúčastnených 50 
žiakov 
- ochutnávka vo 
vestibule školy 

Úloha trvá, počas 
dištančného vzdelávania jar 
2020 úlohy pre žiakov, 
vyhodnotenie október 2020 

T: jún 2020 

AKTIVITA 6: 
Týždeň aktivít v rámci súťaže Hovorme 
o jedle (podľa vyhlásených denných tém) 

Z: triedni učitelia, Ing. 
Studeničová, 
členovia Žiackeho 
parlamentu z každej 
triedy 

- zúčastnení všetci žiaci 
školy 
- prezentácia na 
webovej stránke školy 
a na portáli 
www.ekoobjektiv.sk 
 

október 2018, 2019 – 
zapojení všetci žiaci školy, 
strieborné pásmo 
TU 
TU T: október 2018, 

október 2019 

AKTIVITA 7: 
Tradičné varenie so seniormi 
- príprava tradičných oravských receptov 
využívajúcich domáce suroviny a minimálnu 
úpravu 
- riadený rozhovor o pôvode surovín, ich 
preprave, skladovaní, vloženej ľudskej 
práci, energiách 

Z: vychovávateľky zo 
Školského klubu detí, 
p. uč. Stašová, 
Strapcová 

- zúčastnených 20 
žiakov a 15 seniorov 
- prezentácia na 
webovej stránke školy 
a na portáli 
www.ekoobjektiv.sk 
 

žiaci 7. a 8.  ročníka, 
priebežne počas celého 
roka v rámci projektu 
„Seniori učia variť a piecť 
profesionálne vnúčatá“ 
(palacinky, oblátky, 
medovníčky) 
TU 
 

T: priebežne do júna 
2019 

AKTIVITA 8: 
Tematický deň „Farma nie je zdarma“ 

Z: triedni učitelia, Ing. 
Studeničová, 8. a 9. 

- zúčastnených 
všetkých 21 tried 

11.4.2019, rotujúca žiacka 
univerzita, všetci žiaci školy 

http://www.ekoobjektiv.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=oyEPcUw85hQ&list=PLDeOnyHgPfszKx3nUBcbxCqOSz1sP2dLQ&index=5
https://zspskrabakadk.edupage.org/blog1/?jwid=jw6dc80110&bid=blog1&wid=jw6dc80110_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog1&aid=87
https://ekoobjektiv.sk/2020/01/31/ekoolympiada-opat-veselo-a-netradicne/
https://www.facebook.com/pg/eobjektiv/photos/?tab=album&album_id=2603607243259877
http://www.ekoobjektiv.sk/
https://www.facebook.com/televiziadk/videos/1601508799949399/
https://www.facebook.com/pg/eobjektiv/photos/?tab=album&album_id=2497030213917581
http://www.ekoobjektiv.sk/
https://zspskrabakadk.edupage.org/blog4/?jwid=jw504d2fcb&bid=blog4&wid=jw504d2fcb_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog4&aid=17


- rovesnícke vzdelávanie zamerané na 
lokálnych dodávateľov, život na malých 
farmách, čo všetko sa skrýva za 
vyhodenými potravinami 

ročník z Kolégia formou rotujúcej žiackej 
univerzity 
- prezentácia na 
webovej stránke školy 
a na portáli 
www.ekoobjektiv.sk, 
v lokálnej televízii 
 

TU 
  

T: Deň Zeme 2019, 
2020 

AKTIVITA 9: 
Pestujeme vlastné potraviny 
- pestovanie ovocia, zeleniny a byliniek 
v školskej záhrade 
- využívanie kompostu, pestovanie bez 
chemických prípravkov, uvedomenie si 
ceny ľudskej práce ukrytej v potravinách 
 

Z: vyučujúci 
predmetu Technika 
Mgr. Lupáková, Mgr. 
Švábyová, Mgr. 
Janák, Mgr. 
Stehurová, Ing. 
Studeničová , 
členovia Kolégia 
z každej triedy 

- vysadených 8 
ovocných stromov, 10 
bobuľových kríkov, 8 
druhov liečivých 
byliniek 

október 2018 – projekt 
SadOVO, 8 ovocných 
stromov 
apríl 2019 – Klíma nás 
spája, vyvýšené záhony, 
bylinky, trvalky, kríky 
priebežne výsadba a zber 
zeleniny v školskej záhrade, 
vyučujúci predmetu 
Technika 
TU 
TU 
TU 
TU 

T: do júna 2020 

CIEĽ 2:  
Prostredníctvom 8 
praktických aktivít 
v školskej záhrade 
informovať 
o spôsoboch 
zachovania 
biodiverzity a jej 
význame 
 

AKTIVITA 1: 
„Lietajúce zázraky“ – rovesnícke 
vzdelávanie pre 4. – 7. ročník 
- opeľovače a ich význam pre zachovanie 
biodiverzity 
(aktivita projektu Environmentálni experti) 

Z: Ing. Studeničová, 
Mgr. Krákorníková, 
žiačky 9. ročníka 
Krivdová, Manťová, 
Daudová 

-  realizácia: 3 žiačky 
- zúčastnení žiaci: 200 
- 5 vyučovacích hodín 
  

  
1.4.2019 – 

vzdelávanie pre deti z XIII. 
MŠ, Studeničová, 
Krákorníková 

Hra Kráľovstvo včiel – 
2. stupeň ZŠ podľa záujmu 
tried (8 tried a Kolégium 
Zelenej školy) 
TU 

 

T: apríl 2019 

AKTIVITA 2:  
Výtvarná súťaž pre 1. – 4. ročník „Usilovní 
pomocníci v záhrade“ 
- kompost, vermikompost, hmyz 

Z: učitelia VV, 6. a 7. 
ročník  z Kolégia 

- výstavka prác vo 
vestibule školy  

výtvarná súťaž pre 1. – 4. 
ročník, vybraných 46 prác, 4 
najlepšie boli ocenené 
TU 

T: apríl 2019 

http://www.ekoobjektiv.sk/
http://ekoobjektiv.sk/2019/04/13/dni-zeme-2019-rotujuca-ziacka-univerzita/
http://ekoobjektiv.sk/2019/04/22/zmeny-vo-vcelnici/
https://www.facebook.com/ceev.zivica/videos/323058391810235/
https://www.youtube.com/watch?v=larstMIiKKw&list=PLDeOnyHgPfszUmTYEEDphCvaFE8hv8AH8&index=5
http://ekoobjektiv.sk/2019/11/19/vcelarsky-kruzok-v-akcii/
http://ekoobjektiv.sk/2019/01/22/kralovstvo-vciel/
http://ekoobjektiv.sk/2019/03/01/vytvarna-sutaz-usilovni-pomocnici-v-zahrade/


- prípravou bude rovesnícke vzdelávanie 
s využitím hry Kráľovstvo včiel 
(aktivita projektu Environmentálni experti) 

TU 
TU 
TU 
  

AKTIVITA 3:  
„Deň včely“ – rovesnícke vzdelávanie 
v školskej včelnici pri príležitosti Svetového 
dňa včiel, 1. – 2. ročník a miestna materská 
škola  
- život vo včelnici (včelstvo, úle, ich časti, 
pomôcky, opeľovanie, produkty, praktické 
ukážky pestovania nektarodajných  kvetín, 
bylín a kríkov) 
(aktivita projektu Environmentálni experti) 

Z: Mgr. Krákorníková, 
Ing. Studeničová, 
žiačky 9. ročníka 
T: máj 2019 

- zúčastnení: žiaci 1. 
a 2. ročníka 
a materskej školy 
- realizácia: 6 žiakov 9. 
ročníka 
- prezentácia na 
webovej stránke školy 
a na portáli 
www.ekoobjektiv.sk, 
v lokálnej televízii 
 

apríl a máj 2019 – 
vzdelávanie pre deti z XIII. 
MŠ, 1. stupeň ZŠ, seniorov, 
rotujúca žiacka univerzita 
(trieda 3. A) pre 8 tried 1. 
stupňa 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
TU 
 
aktivity pre veľký záujem 
verejnosti prebiehajú celú 
sezónu, aj cez letné 
prázdniny (detské tábory, 
rodičia  
s deťmi) 

AKTIVITA 4: 
„Medobranie 2020“ – vytáčanie 1. 
školského medu, degustácia rôznych 
druhov medu 
- vysvetlenie príčin zistených rozdielov 
(aktivita projektu Klíma nás spája) 

Z: Mgr. Krákorníkov, 
Ing. Studeničová, 
Koleštíková, 
Daudová, Gejdoš 
Kolégia 
T: máj 2020 

- prvý školský med (ak 
sa podarí) 

Úloha trvá 

https://www.facebook.com/pg/eobjektiv/photos/?tab=album&album_id=2364278937192710
https://www.facebook.com/pg/eobjektiv/photos/?tab=album&album_id=2310825109204760
https://www.facebook.com/pg/eobjektiv/photos/?tab=album&album_id=2309518436002094
http://www.ekoobjektiv.sk/
http://ekoobjektiv.sk/2019/04/13/dni-zeme-2019-rotujuca-ziacka-univerzita/
http://ekoobjektiv.sk/2019/05/21/a-tak-sme-slavnostne-otvorili-vcelnicu/
http://ekoobjektiv.sk/2019/07/29/zahrada-nema-prazdniny/
http://ekoobjektiv.sk/2019/08/20/enviroprojekt-2019-zacina/
https://www.facebook.com/pg/eobjektiv/photos/?tab=album&album_id=2354348841519053
https://www.facebook.com/pg/eobjektiv/photos/?tab=album&album_id=2508292479458021


AKTIVITA 5: 
Mapovanie rozmanitých odrôd ovocia, 
zeleniny a byliniek v školskej záhrade 
- vytvorenie posterov o význame 
jednotlivých druhov (vyučovacie hodiny 
Biológie) 

Z: Mgr. Lalíková 
(Biológia) 
T: priebežne do 
apríla 2020 

- 26 žiakov 6 ročníka 
- fotodokumentácia 
a zoznam druhov  

Úloha trvá 

AKTIVITA 6: 
Vysádzanie a vysievanie medonosných 
rastlín v školskej záhrade 
- doplnenie aktivity 5 
(aktivita projektu Klíma nás spája) 
 

Z: vyučujúci 
predmetu Technika 
Mgr. Lupáková, Mgr. 
Švábyová, Mgr. 
Janák, Mgr. 
Stehurová, Ing. 
Studeničová 
T: priebežne do mája 
2020 

- výsadba 10 kríkov 
a kvitnúcej lúky 
- výsev facélie do 
vyvýšených záhonov 

apríl 2019, projekt Klíma nás 
spája – 12 kríkov, 
vysievanie kvitnúcej lúky do 
vyvýšených záhonov (7. A, 
Lupáková) 
TU 
TU 

 

AKTIVITA 7: 
Mapujeme a vysádzame lokálne druhy 
ovocia (aktivity projektu SadOVO) 
 

Z: Ing. Studeničová, 
Karin Daudová, Jana 
Strážovská 9. A 
T: november 2018 

- zmapovaných 25 
druhov lokálnych 
jabloní a hrušiek 
- vzdelávanie 
o ovocinárstve vo 
vzdelávacom centre 
Zaježová 
- výsadba 8 jabloní 
starých odrôd 
v školskej záhrade 

september, október 2019 – 
všetky aktivity plnené podľa 
harmonogramu projektu 
TU 
TU 

AKTIVITA 8: 
Záhradní pátrači – vyučovanie priamo 
v školskej záhrade (zameranie na druhovú 
rozmanitosť a jej význam priamo na 
ukážkach v teréne), 7. – 9. roč., využitie 
pripravených pracovných listov  
 

Z: Mgr. Lalíková, Ing. 
Studeničová 
T: priebežne do mája 
2020 

- odučených 12 
vyučovacích hodín 
s danou tematikou 
(každá trieda 2 hodiny) 
- vytvorených 15 
pracovných listov 
 

TU 
TU 
TU 
 

http://ekoobjektiv.sk/2019/04/22/dni-zelenych-skol-2019/
https://www.facebook.com/pg/eobjektiv/photos/?tab=album&album_id=2364874840466453
http://ekoobjektiv.sk/2018/11/20/kto-sadi-stromy-miluje-nielen-seba-ale-aj-druhych/
http://ekoobjektiv.sk/2018/10/17/projekt-sadovo-v-plnej-parade/
http://ekoobjektiv.sk/2019/03/29/synonyma-a-antonyma-v-zahrade/
http://ekoobjektiv.sk/2019/04/05/nie-testovanie-ale-questovanie/
http://ekoobjektiv.sk/2019/04/22/dni-zelenych-skol-2019/


 
 


