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VÝCHOVU
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Vypracovala: Ing. Zora Šenoldová

Schválila: Mgr. Alena Chupáčová
riaditeľka školy

Ciele environmentálnej výchovy:
Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na výchovu
a vzdelávanie zamerané na poznávanie a chránenie životného prostredia.
Ciele:





zvýšenie podpory a ochrany životného prostredia,
prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,
učiť žiakov vážiť si prostredie, v ktorom trávia veľkú časť dňa ( trieda, okolie školy),
zahrnúť prvky environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu v rámci jednotlivých
predmetov,
 spolupracovať s organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti,
 viesť žiakov k zdravému životnému štýlu,
 rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov
zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti
separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správanie žiakov k životnému
prostrediu,
 v škole i na mimoškolských akciách viesť žiakov k udržiavaniu poriadku, k šetreniu
elektrickou energiou a vodou,
 prvky environmentálnej výchovy zahrnúť v rámci triednických hodín,
 zapojiť žiakov do súťaže s environmentálnym zameraním,
Plán práce môže byť dopĺňaný v priebehu školského roka v súvislosti s prebiehajúcimi akciami.
September - Október





Medzinárodný deň ozónovej vrstvy,
Ekotopfilm v Žiline,
Svetový deň zachovania ekosystémov,
Deň ochrany zvierat,
Cieľ: Žiaci sa majú naučiť ochraňovať prírodu, základy zdravotnej pomoci, brať šport
ako súčasť svojho zdravého života a zdravia. Spoznávať faunu a flóru svojho okolia
a chrániť ju. U žiakov zvýšiť záujem o zachovanie ekosystémov a ochraňovať zviera
v blízkosti svojho okolia

November - December
 Úprava školy v rámci „ EKO dni jeseň „
 Vyhlásenie súťaže o „ naj ...“ nelegálnu skládku v regióne,,
 Vyhlásenie I. NP na Slovensku - Vysoké Tatry,
 Medzinárodný deň práv zvierat,
Cieľ: Žiaci sa majú naučiť ochraňovať prírodu a zvýšiť záujem o prostredie a
prostredníctvom nástenky sa majú oboznámiť s významnými národnými parkami na
Slovensku.
Január - Február
 Pomoc a ochrana živočíchov - starostlivosť o zvieratá počas zimy,
 Medzinárodný deň mokradí,
 Úprava okolia školy,
Cieľ: Žiaci sa majú naučiť ochraňovať prírodu a pomáhať faune počas zimy

Marec - Apríl
 Dni ochrany prírody,
 Deň vody,
 Úprava okolia školy,
 Mesiac lesa,
 Deň Zeme, Deň stromov
Cieľ: Zamerať pozornosť aj na určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou
vodou, zvýšiť povedomie o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a zvýšiť
záujem o prostredie, ktoré nás obklopuje. Pripomenúť si závislosť na cenných daroch,
ktoré sú nám prostredníctvom zeme poskytované a uvedomiť si, že zemské zdroje nie sú
nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná a
veľmi krehká.
Máj - jún
 Kurzy na ochranu človeka a prírody,
 Vyhodnotenie súťaže,
 Čistenie prírody,
 Svetový deň životného prostredia,
 Celodenná terénna vychádzka so zameraním na ochranu životného prostredia
a zbieraním odpadkov.
Cieľ: Žiaci sa majú naučiť spoznávať faunu a flóru v okolí Žiliny, ochraňovať prírodu
a zvýšiť záujem o životné prostredie.

V Žiline 10. 9. 2018

Vypracovala: Ing. Zora Šenoldová
________________

