
Environmentálny akčný plán školy: MŠ Škultétyho, alok tr. 29. Augusta Trebišov 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Voda pre certifikačné obdobie: 2010/2011, 2011/2012 

EAP bol konzultovaný s Magdalénou Marekovou Dátum konzultácie: 9.1.2012 

EAP písomne schválil: Dátum schválenia: 

Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a 
termín 

Indikátor / 
Ukazovateľ úspechu 

Monitoring / Postupujeme 
podľa plánu? 

CIEĽ 1:  
Znížiť potrebu vody o 4 
% do konca školského 
roka 2012 

AKTIVITA 1:  
Namontovať úsporné 
perlátory pre zníženie 
prietoku vody v kuchyni 
a v 2 umývarkách 

zodp.      Beslerová 
T: október 20100 

- 10 perlátorov Pracovník zo spol.Nuova 
Energia 
ponukolperlatori,zakúpili 
sme 10ks,8do 
umývarky,2do kuchyne 

AKTIVITA 2: 
K vodovodným batériám pre 
detí a v priestoroch MŠ 
zabezpečiť, inštalovať 
informačné vizitky 
s nápisom ŠETRÍME S 
VODOU 

zodp.   Pribulová, Firkaľová 
T: november 2010 

- vyrobené 12 ks 
informačných nápisov 

-bolo 
vyrobených12ksinfor.nápiso
v o šetrení 
s vodou,oboznámení boli 
36 deti,7 zamestn.MŠ 
a celá 
komunita,vspláchovač.mám
eponorenéflaše s vodou AKTIVITA 3:  

Monitorovať, vyhodnocovať 
a zverejňovať spotrebu 
vody na viditeľnom mieste – 
na chodbe. 
(Aj možnosť identifikácie 
neočakávaného nárastu 
spotreby vody, napr. trhlina 
v potrubí alebo iná 
porucha.) 

zodp. Firkaľová, Beslerová 
T: 1 x mesačne 

- tabuľka so 
sledovaním spotreby 
v jednotl. mesiacoch 
(1x mesačne) 
- zverejnenie porúch 
ak sa vyskytnú 

-spotrebu vody zapisujeme 
1xmesačne,zverejnené je 
v zelenom centre 



AKTIVITA 4: 
Uskutočňovať kampaň 
v MŠ a každého informovať 
o dôležitostí šetrenia 
s vodou (komunita)  
 

zodp. Beslerová, Amrichová 
a kolégium 
 
 
 

- počet infostánkov 
-počet informovaných 
ľudí 
Zverejnenie 
informácií: 
- informačná tabuľa 
- Zelené centrum 

-celú komunitu MŠ 
informovbali sme 
o doležitosti šetrenia s vodu 
infor.bolo 42det ,rodinný 
príslušníci 

CIEĽ 2:  
Zoznamovanie sa 
s vodou, chrániť vodu 
a predchádzať jej 
znečisťovaniu. 

AKTIVITA 1:  
V rámci prioritnej témy – 
voda realizovať projekt 
VODNIKA ČĽUPKA“ 
(zaviesť modré piatky 
k jednotlivým týždenným 
témam) 

zodp.   učiteľky MŠ 
T:  každý piatok 

- zápisy a fotografie 
v zošite modrých 
piatkov/stiahnuté v 
počitači 

-v týžd.témach máme 
zavedené modré 
piatky/realizujeme projekt 
„Vodníka 
Člupka“,kdezaoberame sa 
prioritnou témou –VODA-,je 
k tomu 
fotodokumentácia,aktivity 
propagujeme medzi rodičmi 
formou DVD 

AKTIVITA 2: 
Mesiac hlasného čítania 
O VODE VODIČKE 
(„putovná kniha“ z rodiny do 
rodiny a zošit na obrázky 
detí a záznamy dojmov 
z rozprávok) 
 

zodp.  Amrichová, Firkaľová, 
Beslerová , Duplinská, 
rodičia st. detí   
T: marec 2011 
T“marec2012 

- infostánok 
k príprave hlasného 
čítania 
- počet zapojených 
detí a ich rodín 
- počet čítaní  

 

AKTIVITA 3:  
 Svetový deň zdravia – 
zdravé čľapkanie sa na 
plavárni. 

Zodp. tried. Učiteľky 
T: 2011, 2012 

- fotodokumentácia, 
- článok do 
regionálnych novín 

-11 deti,2učit.z 
technic.príč.za r.2011  
nedokon. 



AKTIVITA:4 
V spolupráci s rodičmi 
vymyslieť, zložiť krátku 
básničku alebo rozprávku - 
„zmoknuté básničky“. 
Priblížiť deťom močiar 
REPORTÁŽ  so žabkou 
Kvákačkouz močiara. 

zodp. učiteľky MŠ, 
 rodičia st. detí 
T:marec 2012 
 

počet zapojených 
rodičov a detí  
- fotodokumentácia 

 

 AKTIVITA:5 
Deň vtákov – vodní vtáci, 
beseda a praxtické ukážky 
s ornitológom 

Zodp.:  Amrichová, 
Firkaľová, 
Horváthová,Sopko, 
Kanalošová,  
Mgr. Poľak 

Apríl 2011 

- fotodokumentácia, 
- článok do novín 

-deti environ.krúžku“Malý 
turista a ochranár prírody“v 
CVČ Príroda zúčastnili sa  
prehliadky“VODNýVTACI“p
odlaobr.určovali 
s ornitologom 

 AKTIVITA 6 : 
Deň Zeme – prehliadka 
areálu MŠ pripravená pre 
školy v právnej subjektivite: 
 
„Putovanie po chodníčkoch 
veveričiek a ježkov, Scénka 
pri jazierku, Hmatový 
chodník, Artušov kruh, Naše 
Planéty,  Zastavenie pri 
žabke Rosničke, Prehliadka 
školského políčka, 
Prezentácia zvieratiek 
v lese – lesné hádanky 
a Stánok občerstvenie -
ponúka bylinkových čajov   
 

zodp.     kolégium MŠ 
T: apríl 2011/2012 

- fotodokumentácia 
- článok do 
regionálnych novín 
- počet návštev 

MŠ-Škultetyho-
19deti,2učit.MŠpriPolícii13det,
1učit.,ZŠ-Gorkého-
1roč29žiakov,2učit.Školklubpri
ZŠGorkého19deti,1učit.,naši -
rodičia-56,35deti,  
 -veľmi vydarené aktivity, 
11stanovíšť, obohatené 
rekvizitami, kostýmami. 



CIEĽ3 :  
Objavovať vzťahy medzi 
objektmi v prírode, 
skúmať vlastností vody, 
experimentovanie  

AKTIVITA 1 : Zimné 
radovánky, skupenstva 
vody – ľadové kráľovstvo, 
experimentovanie so 
snehom, ľadom, maľovanie 
snehu – Zimná vychádzka 

Zodp. Beslerová a učiteľky 
MŠ 
T: február 2011 

- fotografie - na EKO PLOCHE vytvorili 
farebné ľadové kráľovstvo  
- v EKO CENTRE pozorovali 
zamrznuté figúrky ako sa 
topia, vplyvom tepla, boli pri 
rieke Trnávka, pekné aktivity 

AKTIVITA 2: 
Zriadiť malú meteorologickú 
stanicu – pozorovať 
v nádobe zrážky vody, silu 
vetra a smer ... 

zodp. Haky, Mgr. Poľak, 
Soták, Horváthová 
T: sezónne, apríl 2012 

- fotodokumentácia 
- záznamy z 
pozorovania 

 

AKTIVITA 3 : 
Zabezpečiť fotografie 
z rieky Trnávky a potôčiku 
v parku – v jednotlivých 
ročných obdobiach 
(sledovať vývojové zmeny 
spôsobené činnosťou vody) 

zodp.Firkaľová 
T: štvrťročne, 
šk. rok 2011, 2012 

- digitálne fotografie  -Ekokrúžok“ Malý turista 
a ochranár prírody“-jesen -8 
detí, 27. 10. 2011,  
fotodokumetácia 

AKTIVITA 4: 
experimentovanie s vodou 
a inými materiálmi (hlina, 
piesok, farba, potraviny – 
v rámci modrých piatkov )  

Zodp. učiteľky  MŠ 
T: každý piatok v týždni 

- fotodokumentácia - na základe témat. 
týždenných plánov,  vedieme 
deti k prírodným aktivitám  (o 
vode ...), fotodokumentácia 
- deti cez modré piatky majú 
uviazané modré šatky 
 

 

CIEĽ 4 : 
Viesť detí k pochopeniu 
ako je VODA významná 
pre život,  ako je 
znečisťovaná, odkiaľ sa 
získava, ako je 

AKTIVITA 1: 
Starať sa o čistotu vôd 
v okolí – rieka Trnávka 
a potôčik v parku (úsek) 

zodp. učiteľky MŠ Vernusová 
a Ing. Švanda 
 
T: jar, lebo , jeseň, zima, 
priebežne 

- fotodokumentácia 
- veľkosť 
vyčisteného úseku 

 



upravovaná na pitnú 
vodu, ako prebieha 
čistenie odpadových 
vôd.   

AKTIVITA 2: 
Svetový deň vody, exkurzia 
k čističke na úpravu 
odpadových vôd Trebišov. 
 

zodp.   učiteľky MŠ 
T: marec 2011 – 2012 

- fotodokumentácia 
- návšteva čistinky 

 

AKTIVITA 3:  
Využívať ekologický šetrné 
výrobky (ich presné 
dávkovanie pri upratovaní 
a v kuchyni) Ekologické 
čistenie a upratovanie. 

zodp. Pribulová, Hippová, 
Beslerová, Horváthová 
T: ihneď 

- počet využitých 
čistiacich 
ekologických 
prostriedkov 
- odpadová voda 
bez agresívnych 
prostriedkov 

- školníčka, kuchárka 
využívajú pri čistení (ocot, 
sódu bikarbónu ...) 
- 4 dospelí  

AKTIVITA 4 
Skúmať biodiverzitu pri 
rieke Trnávka 
a zaznamenávať aj 
negatívny vplyv človeka – 
odpady nájdené v rieke a jej 
okolí. 
 

zodp.   učiteľky MŠ, 
Svitilová, Farkašová 
T:  september 2011, 2012 
 
 
 
 

- počet vychádzok 
- záznamové hárky, 
- fotodokumentácia, 
 

- z environ. krúžku „ malý 
turista a ochranár prírody  “  
- 27. 10.  jedna uč.  a 10 detí 
- 21. 12.  jedna uč., 9 detí 

AKTIVITA 5 
Beseda o význame 
a spotrebe vody (VVaK – 
Aktivity s pracovníkmi) 

zodp. kolégium Hippová, 
učiteľky tried, Beslerová 
T:apríl 2011 

- fotodokumentácia 
z návštevy VVaK 

-pracovník obráz. materiálom 
priblížil starostlivosť VVaK 
o VODE pre spotrebiteľov. 
-besedy sa zúčastnili 4 uč., 35 
detí 

 
CIEĽ 5:  
Zaviesť využívanie 
úžitkovej (dažďovej) vody 

AKTIVITA 1: Vyriešiť 
zachytávanie dažďovej 
vody (na polievanie 
záhrady, EKO – plochy,  na 
zeleň v interiéri MŠ 

zodp.   Horváthová, Hipová 
T: kolégium MŠ 1. apríl 2011 

- fotodokumentácia, 
zabezpečenie 
nádoby na vodu 
a pomocný žľab, 
 

-sud na zachytávanie dážď. 
vody nám zabezpeč. p. riad. 
Mgr. Iľková 
-dala opraviť aj odtokové rúry, 
ktoré boli poškodené krádežou 
neprispôsobivých občanov 



AKTIVITA 2 : Odvádzanie 
dažďovej vody do jazierka 

zodp. členovia kolégia  
T: október 2011 

- návrhy na riešenie, 
- zabezpečenie 
materiálu 
- fotodokumentácia 

-z technických príčin bol 
termín odvádzania dažďovej 
vody presunutý na  IV. 2012 

AKTIVITA 3:  
Sledovať život pri jazierku 
a podľa počasia 
kontrolovať, sledovať 
hladinu jazierka 

zodp.Sotáková, Poľacká, 
Farkašová  , učiteľky MŠ 
T: podľa potreby a priebežne 

- počet zapojených 
detí do pozorovania 

-život pri jazierku sledovali 
môžeme povedať 
dennodenne, všímali si 
hladinu 
-počet prítomných detí 
v dochádzke.  Po pobyte 
vonku okolo jazierka deti stále 
si išli“ vydýchať pľúca“ po 
hmatovom chodníku zdravia 
a nadýchať sa čerstvého 
vzduchu, kde vnímali, 
pomenovali rôznofarebné 
kvety, vážky... 

 


