
Zelené aktivity školy : 

1. Akcia: Účelové cvičenie – žiaci 1. a 2. ročníka odučiť témy: zachovanie  biodiverzity, 

odlesňovanie,   erózia  pôdy, znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, úbytok ozónovej vrstvy, kyslý 
dážď,  racionálne využívanie prírodných zdrojov, skleníkový efekt, spotreba energie (8.10., 24.06.) 

2. Školský program Ekologická stopa školy 

       Organizátor : MŠVVaŠ SR, Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, OPŽP 
        Termín:           september 2021 – máj 2022 

 

 

   Za vplyv našej školy na životné prostredie planéty Zem získala Certifikát školy  za vynikajúce   

výsledky    v ochrane a tvorbe životného prostredia. V školskom roku 2021/22 bolo certifikovaných 

11 škôl z celého Slovenska. Naša stopa  je 0,5247 globálnych hektárov na 1 osobu). 

3. „Eko – dni jeseň“ Zelený Erasmus days akcia žiakov 1. a 4. ročníka (vyčistenie areálu 

školy, zber odpadkov, hrabanie lístia, konárov) – 15.10. 

4. „Eko – dni jar“ vyčistenie areálu školy, zber odpadkov, hrabanie lístia, konárov, trhanie 

buriny, sadenie kríkov, kvetov, byliniek 

5. Akcia: „ Ekotopfilm - Sorry Mr. Levi – Vy ste vymysleli džínsy, my sme vymysleli    

konzum “ film o konzumnom spôsobe nášho života doplnený besedou o našich lesoch na 

Slovensku a stave zveri, doplnenou fotografiami našich predátorov z fotopascí, videami a 

obohatenou o skúsenosti organizácie - Prales deťom, ktorá monitoruje ich výskyt, výrub lesov a 

chráni biodiverzitu slovenského lesa- žiaci 2. ročníka – 8.04. 

6. Akcia:  „Deň Zeme a vody 2022“      
             Organizátor :   BBSK, SAŽP, SZŠ Lučenec                      
             Termín :            20. apríla 2022 
             Cieľ :                  zvýšiť ekologické povedomie žiakov 1. a 2. ročníka  

Žiaci 1. ročníka vyčistili od odpadkov Mestský les časť Vinica a žiaci 2. ročníka vyčistili a upravili 
areál školy (zber odpadkov, hrabanie lístia, trhanie buriny, sadenie kríkov, kvetov a byliniek) 

7. Akcia:   pokračovanie v projekte „Baterky na správnom mieste“    

                a súťaže  „Zbieram baterky!“ INSA, s.r.o., MACH TRADE s.r.o. 

8. Akcia:   účasť v pilotnom ročníku projektu „Eko Alarm“ , Živica -  centrum  

                              environmentálnej a etickej výchovy    

9. Akcia:   účasť v súťaži „ Dental Alarm“, SAŽP – zber opotrebovaných zubných 

kefiek Curaprox a neCuraprox (nazbieraných 121 opotrebovaných kefiek) 

10. Akcia:   účasť v projekte zbere „Zbieram elektroodpad“, SEWA a.s.  

        European Recycling Platform. Škola získala „ Zelený certifikát“ za zabezpečenie 

ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií 

11. Akcia:    online akcia „ Ekotopfilm - Envirofilm“ – pre žiakov 2. ročníka – film 

o trvalo udržateľnom rozvoji spojený v závere s diskusou 
 


