„Deň Zelených škôl“ 2014
Pripravované aktivity našej školy pri príležitosti Dňa Zeme v rámci programu Zelená škola
Po ich realizácii môžete pomocou malých papierikov (samo - lepivé či prichytené špendlíkom) vyjadriť
krátkou formou svoj postreh, názor, pocit ... priamo na vytvorenú nástenku 3 slimáčikov (slimák je
v rámci Zelenej školy symbol našej témy – Energie), nezabudnite uviesť aj Vaše meno – aspoň krstné
a triedu alebo vyjadriť svoj názor priamo členom Kolégia.
Ďakujeme za spoluprácu

1. oblasť Záväzok pre Zem
Aktivita 1.1: Deň bez elektrickej energie
Dátum: 16. 4. 2014 (streda)
Cieľová skupina: všetci žiaci a zamestnanci školy
Popis aktivity:
- v tento deň nebudeme v škole používať žiadne formy elektrickej energie (odpojenie aj prístrojov zo siete)
- zistenie približného množstva ušetrenej elektrickej energie na základe odpísaného stavu elektromera v stredu
19. 4. 2014 (ráno a po vyučovaní)

Aktivita 1.2: Deň bez dataprojektorov
Dátum: 23. 4. 2014 (streda)
Cieľová skupina: všetci žiaci a zamestnanci školy
Popis aktivity:
- spôsob šetrenia elektrickej energie, iné formy a metódy práce na vyučovaní

Aktivita 1.3: Na Deň Zeme o energii sa dozvieme
Dátum: 14. - 25. 4. 2014
Cieľová skupina: všetci žiaci
Popis aktivity:
- rovesnícke vzdelávanie v jednotlivých triedach - ale bez spotreby el. energie na vyučovaní
- žiaci si pripravia pre svojich spolužiakov aktivity a odborné prezentácie o energii (elektrárne, typy energií,
šetrenie, plytvanie elektrickou energiou, dopad získavania a výroby el. energie na životné prostredie...)
- realizovanie aktivít v rámci vybraných vyučovacích hodín

2. oblasť Zelená škola do ulíc a do lesa
Aktivita 2.1: Biologická exkurzia
Dátum: 24. 4. 2014 (štvrtok)
Miesto konania: Prosiecka a Kvačianska dolina
Cieľová skupina: žiaci III. ročníka - seminár z biológie
Popis aktivity:
- spoznávanie fauny a flóry daného chráneného územia

- realizácia environmentálnych aktivít za účasti odborného lektora zo Správy NP Veľká Fatra

Aktivita 2.2: Skrášlime si svoje mesto
Dátum: 14. - 25. 4. 2014
Cieľová skupina: žiaci I. a II. ročníka
Miesto konania: blízke okolie školy
Popis aktivity:
- čistenie nezastavanej plochy vedľa budovy školy

Aktivita 2.3: Z budovy do prírody
Dátum: 14. - 25. 4. 2014, najmä 16. 4. 2014
Cieľová skupina: žiaci, učitelia
Miesto konania: blízke okolie školy
Popis aktivity:
- spoznávanie typických rastlín nášho regiónu (chránené, liečivé, okrasné, jedovaté ...)
- sledovanie ekologicko – environmentálnych vzťahov v lokalitách nášho mesta

3. oblasť Zelená škola, v ktorej to žije
Aktivita 3.1: Zbierka ako forma ušetrenej energie
Dátum: 14. - 25. 4. 2014
Cieľová skupina: žiaci, rodičia a zamestnanci školy
Popis aktivity:
- zbierka kníh, hračiek, učebných pomôcok pre deti zo špeciálnej základnej školy v Žiline
- zber uvedeného materiálu sa uskutoční prostredníctvom vyučujúcich biológie v biologickom kabinete
Aktivita 3.2: Včela ako energetický zdroj života na Zemi
Dátum: 14. 4. 2014 (pondelok)
Cieľová skupina: žiaci I. ročníka
Popis aktivity:
- beseda s odborníkom – hosť našej školy pán doc. Dušan Turan
- život včely a včelárstvo v našom regióne
Aktivita 3.3: Deň Zeme – energiou v rámci Zelenej školy šetriť chceme
Dátum: 25. 4. 2014 až máj 2014
Cieľová skupina: žiaci, rodičia, verejnosť
Popis aktivity:
- výstava realizovaná na veľkoplošných paneloch v priestoroch hlavnej chodby, žiacke práce:
- postery vytvorené v rámci rovesníckych vzdelávaní ,
- plagáty (rozmer min. A3, kresba, koláž, maľba) na témy: Aj Ty môžeš šetriť energiou...,
Separovaný zber – áno či nie?, Ochrana životného prostredia je vecou každého z nás,
Zachráňme živú vodu!, Chceme dýchať čistý vzduch, chceme piť zdravú vodu ...

