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CIEĽ 1
Realizácia 10 vzdelávacích
aktivít s cieľom zvýšiť
informovanosť o význame
vody do konca apríla 2015

Aktivity

Dátum konzultácie:

10.február 2014

Jana Koťková

Dátum schválenia:

27.6.2014

Zodpovedná osoba a termín

Indikátor /
Ukazovateľ úspechu

Monitoring /
Postupujeme podľa
plánu?

AKTIVITA 1
zodp. Hronská, Tóthová
návšteva interaktívnej výstavy T: 20.1.2014
Voda je život
zodp. Šestáková
T: 22.1.2014

žiaci 3A, 2B, 1AB
záujem realizovať
vychádzku na ostrov
Sihoť na jar

zodp. Oleksová, Ondík
T: 28.1.2014
AKTIVITA 2
návšteva DSS – upozorniť
starkých na nebezpečenstvo
dehydratácie formou
obrázkovej prezentácie

zodp.: Šestáková, Ivančíková,
Felcánová, Bartalská
T: február 2014

príprava prezentácie,
následná diskusia
s obyvateľmi DSS
o význame pitného
režimu
záujem študentov
o návštevu v DSS,
pri práci s deťmi v MŠ
rozvoj ekologického
cítenia

AKTIVITA 3
pripraviť Deň vody v MŠ

zodp.: Slaninková, Petrovičová, oslovené 2 detské
Vozárová
kolektívy, pri práci
T: marec 2014
s deťmi v MŠ rozvoj
ekologického cítenia

AKTIVITA 4
tvorba propagačného letáku
s témou Svetového dňa vody,
umiestnenie v triedach
prezentácia v školskom
rozhlase
kvíz, s vyhodnotením
Deň v modrom – všetci žiaci
vypiť určitý objem vody na
triedu
óda na vodu, vtipy o vode,
súťaž o minimálnom plytvaní
využitie pitnej fontánky v
jedálni

zodp.: Hronská, Husariková,
Hegerová, Mikulová,
Ondrejičková, Vidová,
Juričkovič
T: marec 2014

aktívna účasť všetkých
žiakov školy, súťaž
o najaktívnejšiu triedu s
odmenami

AKTIVITA 5
pomoc ropuchám pri jarných
migráciách na Železnej
studničke

zodp.: Tóthová
T: marec – apríl 2014

celé triedy 3A, 3B, 3C –
záznamy o počte
prenesených žiab
(musíme brať do úvahy
počasie, ktoré má vplyv
na migráciu)

AKTIVITA 6
využiť aktivity z pracovných
listov získaných
v bratislavskom vodárenskom
múzeu

zodp.: všetci vyučujúci na
svojich predmetoch
T: apríl 2014

využitie informácií
o vode v rôznorodých
praktických úlohách

AKTIVITA 7
beseda s ľuďmi (rodičia,
priatelia, známi), ktorí
prebývali v oblastiach sucha

zodp.: Lošonská
T: máj 2014

AKTIVITA 8
zodp.: Šestáková, Tóthová,
vyčistenie časti vodného toku T: máj 2014
Vydrice na Železnej studničke

CIEĽ 2
Šetrením znížiť spotrebu
vody o 2% do konca
školského roku 2014/2015

celé triedy 2A,B,C
tvorba esejí s témou
vzácnosti pitnej vody –
vyhodnotenie, návrhy
žiakov na šetrenie vody
v škole
10 dobrovoľníkov,
záznam množstva
a druhu vyzbieraného
odpadu

AKTIVITA 9
vodný bar – podávanie
citronády, macerátu z liečivých
bylín (využitie pitnej fontánky)
v zimnom období čaju

zodp.: Tóthová, Bieliková,
dobrovoľné služby žiakov
každej triedy
T: od septembra 2014 vždy 1
deň v týždni

záznam počtu študentov
vo vodnom bare v
jedálni

AKTIVITA 10
návšteva ČOV

zodp.: Šestáková, Hronská
T: marec 2015

dobrovoľné príspevky
do školského časopisu –
výstup z návštevy

AKTIVITA 1
zodp. Bělská, Ivančíková,
tvorba tabuliek šetrite vodou, Ondrejičková, Vidová
umiestnenie v triedach, na
T: február 2014
toaletách, v sprchách
tvorba letákov, ktoré upozornia
žiakov na potrebu dodržiavať
dvojité splachovanie,
(ktoré je nainštalované, ich
umiestnenie na toaletách

19 tabuliek s textom
"šetri vodu – chráň
život",
33 tabuliek s textom
upozorňujúcim na výdaj
vody na malú a veľkú
potrebu

zodp.: Tóthová, Mačugová,
Bieliková
T: máj 2014

záznam množstva
zachytenej vody,
polievanie kvetov
v škole dažďovou vodou

AKTIVITA 2
umiestniť v okolí školy sudy
na zachytávanie dažďovej
vody

AKTIVITA 3
pravidelná kontrola
vodovodných batérií,
odstraňovanie vodného
kameňa

zodp.: Mikeš, Bieliková
T: priebežne

záznamy počtu
opravených batérií

AKTIVITA 4
inštalácia 10 perlátorov,
5 pákových batérií

zodp.: Mikeš, Bieliková
T: do konca šk.roku 2014/15

porovnanie spotreby
vody podľa faktúry kolégium

