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Ciele otváracej konferencie  

• Predstavenie prijímateľa 

(tím, zrealizované doterajšie 

enviromentálne zamerané 

projekty) 

• Predstavenie plánovaných 

aktivít v rámci projektu 

Vedieť-Rozumieť-Chrániť 

(ACC03P24) 

• Predstavenie partnera: 

Človek v ohrození, n.o. 

 

 

http://gympusk.matostudio.eu/index.php/virtualna-prehliadka  

http://gympusk.matostudio.eu/index.php/virtualna-prehliadka
http://gympusk.matostudio.eu/index.php/virtualna-prehliadka
http://gympusk.matostudio.eu/index.php/virtualna-prehliadka


Tím 

 

PaedDr. Miroslav Kubičár – riaditeľ gymnázia 

 

Mgr. Lucia Medňanská – manažér projektu 

 

Ing. Mária Jakubeková – ekonóm projektu 

 

RNDr. Dagmar Balalová – koordinátorka Zelenej školy 

 

Ostatní kolegovia  

 

 



Enviroprojekty na našej 

škole 
 

  ZELENÁ ŠKOLA  

- od r. 2014 

 

1.  téma: ODPADY 

 

2. téma:  ENERGIE – 2 certifikačné obdobia 

 

 

 



Sprievodné akcie a činnosti ZŠ – exteriér školy 

 -   



Sprievodné akcie a činnosti ZŠ – školský interiér 



  
Akčné dni 



Rovesnícke vzdelávanie 



Sprievodné akcie a činnosti ZŠ 

Sprievodné projekty: 

- Jedlá zmena 

- Na skládky nie sme krátki 

- Smapude life 

- Mladí reportéri 

- Energetické esá 

- Zelené jarmoky 

- Každý deň pre budúcnosť 

- ... 



MODRÁ ŠKOLA 
- Implementácia témy „voda“ do 

učebných osnov 

- Opatrenia na zadržiavanie dažďovej 

vody v prostredí 

- Opatrenia na recykláciu dažďovej vody 

- Výsadba zelene 

- Študijný pobyt v Nórsku 



Environmentálna výchova v teréne 



Prezentácia výsledkov 

- školský časopis, mestské noviny, Večer 

výskumníkov,... 



Projekt ACC03P24:       "Vedieť- Rozumieť- Chrániť" 

Celkový rozpočet:  53 000 € 

Nórske granty:  42 500 € 

Štátny rozpočet SR:    7 500 € 

Spoluúčasť TSK:    2 500 € 

Spoluúčasť partner:       500 € 

 

Prijímateľ:  Gymnázium Púchov  

Partner projektu:  Človek v ohrození, n.o. 

Doba realizácie:      27.2.2021- 26.2.2023 

 

Nájdete nás: 

 

 

Webová stránka Instagram  Facebook  

http://gympusk.matostudio.eu/index.php/norske-granty
https://www.instagram.com/gymnazium_puchov/
https://www.facebook.com/Gymn%C3%A1zium-P%C3%BAchov-1133590770011503


Plánované aktivity na zmierňovanie a 

prispôsobovanie sa zmene klímy  

• Aktualizovanie školského 

environmentálneho programu v 

spolupráci s partnerom 

• Implementácia do tematických plánov 

• Zapojených 12 učiteľov rôznych predmetov 

• Vytvorenie nových vzdelávacích aktivít a 

vytvorenie metodickej príručky v 

spolupráci s partnerom 

 

 

 

 



Plánované aktivity na zmierňovanie a 

prispôsobovanie sa zmene klímy   

• Úspora energie prostredníctvom slnečnej 

energie 

• Inštalovanie solárneho zariadenia  

• Predpoklad na zníženie účtov za elektrinu o 

25 -30 % 

 

 

 

 

• Dôsledná separácia odpadu 

• Dôslednejšie separovanie odpadu – bio odpad, 

papier, plast, komunál 

• Zníženie produkcie odpadu 

• Školenie upratovačiek, p. školníka, učiteľov, 

žiakov 

 

 

 

 



Plánované aktivity na zmierňovanie a 

prispôsobovanie sa zmene klímy  

• Vermikompostovanie pomocou kalifornských dážďoviek  

• Tvorba hnojiva  

• Zníženie bio odpadu 

• Náučný leták 

 

 

 

 

 

• Rekonštrukcia bylinkovej záhrady 

• Náučný leták o druhoch bylín a ich zdravotných 

účinkoch 

• Bylinkový čajový deň 

 

 

 

 

 



Človek v ohrození, n.o.  

 

 

p. Lenka Putalová 



Ďakujeme Vám za pozornosť! 


