
       

Čo je to „Zelená škola“? 

 

 

Je to najväčší medzinárodný certifikačno–vzdelávací  ekoprogram  pre MŠ, ZŠ a SŠ 

a v súčasnosti  je do programu zapojených 31 tisíc škôl zo 47 krajín a na Slovensku je to 115 

škôl. Je to možnosť nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej „ zelenšej „ a aktívnejšej 

škole, ktorá si váži prírodu  a našu Zem.  

Walk your talk- znamená: „O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj“. 

 Tento postup vedie našich učiteľov a žiakov k systematickej práci a riešeniu skutočných 

problémov školy a prostredia, v ktorom žijú. 

Program nám pomôže  realizovať na škole  environmentálnu výchovu prepojenú 

praktickými krokmi a aktivitami pre žiakov a ich rodičov.  

Program podporuje tímovú prácu a my veríme, že v tomto  snažení neostaneme 

osamote. Touto cestou chceme poprosiť rodičov ale aj širšiu verejnosť v obci, aby nás 

v našom snažení podporila a prišla nám pomôcť . Vytvárame EKOTÍM, v ktorom by mali byť 

zastúpení aj rodičia a ľudia z obce, ktorí chcú a majú možnosť niečo zmeniť 

Čo môžeme získať týmto projektom? 

Naučíme sa vážiť si ľudí a veci okolo seba. 

Naučíme sa tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného 

názoru a zodpovednému konaniu. 

Ak sa nám podarí splniť 7 krokov počas obdobia 2 rokov, získame medzinárodný certifikát a 

vlajku.  

Bude to značka kvality environmentálneho  vzdelávania a manažmentu na našej škole . 

Na ceste k „Zelenej škole“ 

Na cestu k “ Zelenej škole „ sa vydala aj naša školička. V tomto školskom roku 

2011/2012 sa zapojila do celosvetového projektu pre ľudí a školy, ktorí vnímajú krásu 

a prepojenosť všetkého živého, myslia kriticky a tvorivo . Konajú v prospech zachovania 

života na Zemi... pretože len slová nestačia.  

Naša škola sa  zapojila do certifikačno-vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou 

celosvetovej siete Eco-Schools. 

               Program Zelená škola  pomáha  škole  realizovať environmentálnu výchovu 

prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči 

životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie. Počas 

celého certifikačného procesu bude  škola sprevádzaná, a usmerňovaná regionálnym centrom a 

http://www.eco-schools.org/


konzultantom, ktorý ju zároveň ohodnotí. Regionálne centrum bude pravidelne organizovať 

vzdelávacie podujatia pre konzultantov a koordinátorov Zelených škôl. 

Aj my sa chceme pokúsiť nájsť cestu zmeny, ktorá povedie našu školu k zdravšej, 

"zelenšej" a aktívnejšej pri ochrane a ohľaduplnom správaní sa k nášmu prostrediu a okolitej 

prírode.  

Vytvorili sme si Ekotím- Kolégium,  ktorý bude naše aktivity pripravovať, riadiť 

a hodnotiť. Bude nám nápomocný pri riešení  problémov a navrhovať zlepšenia, ako efektívne 

šetriť a ušetriť.  

 

 

KOLÉGIUM „ZELENEJ“ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 

Mgr. Slavka Zastková /koordinátorka /                 Samko Uhrín / 3.A/ 

Mgr. Katarína Valocková /riaditeľka ZŠ/              Jakub Čunderlík /3.A/ 

Mgr. Mariana Mareková /učiteľka/                        Ema Hudecová /3.A/ 

Mária Bystrianská  / ekonómka/                             Samko Sabo /4..A/ 

Agnesa Mesárošová  /upratovačka/                      Oliver Jankovský /4.A/ 

Imrich Václavík /školník/                                       Lea Morvayová /4.A/ 

Andrea Jágerová /rodič/                                         Petra Babicová /2.A/ 

Jana Babicová /rodič/                                             Vilko Kováč /2.A/ 

Andrea Sabová  /rodič/                                           Adriana Nedelková /2.A/ 

Mgr. Lenka Hudecová /rodič, učiteľ/                    Petra Babicová /2.A/ 

 

  

 


