
MATERSKÁ ŠKOLA = ZELENÁ ŠKOLA, 

Na 3. Certifikačné obdobie v šk. rokoch 2020 – 2022 sme si vybrali prioritnú 

tému: 

Zeleň a ochrana prírody 

„Čo všetko sa nám podarilo zrealizovať...“ 

V programe Zelená škola sa blížime ku koncu tretieho certifikačného obdobia a snažíme 

sa získať certifikát v téme: Zeleň a ochrana prírody a obhájiť vlajku Zelenej školy. Našou 

prioritou je dodržiavať eko-štandardy našej školy, ďalej sa vzdelávať, tvoriť, vážiť si a chrániť 

prírodu a svoje okolie.  

1. Krok: Informačná nástenka pre rodičov a verejnosť: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Krok: Kolégiá MŠ: 

Materská škola Kobeliarovo = Zelená škola 

Užšie kolégium: Koordinátor: Mgr. Patrícia Cangárová 

P. riaditeľka MŠ, Mária Svinčiaková 

P. prevádzková pracovníčka, Lucia Petáková 

P. starostka, Paed.Dr. Janka Regrútová 



P. pracovníčka OcÚ: Ing. Jana Čapóová 

Za rodičov: P. Jaroslava Nemčková, P. Alžbeta Špirková 

Širšie kolégium: Všetci rodičia detí 

                            Pracovníci OcÚ  

                            Obyvatelia dediny 

 

3. Krok: Audit MŠ 

 

4. Krok: EAP, bol schválený 31.03.2021 

Environmentálny akčný plán (EAP) 

Prioritná téma: Zeleň a ochrana prírody 

Hlavný cieľ:                                   

Do konca mája 2022  zvýšiť možnosti realizácie environmentálnych 

edukačných aktivít o 10 aktivít ročne vytvorením 3 nových výučbových 

plôch v školskej záhrade. 

V rámci programu Zelená škola bol vytvorený nový environmentálny akčný plán na 

roky 2020 – 2022 v novej prioritnej téme: Zeleň a ochrana prírody.  

Cieľom bolo vytvorenie nových výučbových plôch pre deti, ich rozvoj, sebarealizáciu, 

zážitkové učenie,  relax a pracovné  návyky. 

5. Krok: Monitoring a vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích aktivít 

Podarilo sa nám vytvoriť vyvýšený zeleninový záhon, do ktorého si deti zasiali 

semienka reďkovky, mrkvy, tekvice, hrášku, cibuľu a posadili  sadenice paradajok, papriky 

a uhorky. 

 

 

 

 



     Ak by sa nám to podarilo, chceli by sme u detí vytvoriť kladný vzťah k rastlinkám, k prírode, 

k pracovným návykom, naučiť ich posadiť si zeleninu a dopestovať si ju.   

     Druhou výučbovou plochou bolo vytvorenie zeleného plota a zároveň aj vtáčieho bufetu. 

Dňa 12.04.22 2 p. učiteľky, 11 detí a p. školníčka vysadili 11 sadeníc stromčekov do zeleného 

plotu na vtáčí bufet. 

   

  Treťou výučbovou plochou bola tvorba oddychovej zóny v školskej záhrade. Obyvatelia 

obce nám zabezpečili a doviezli do školskej záhrady 9 ks klátikov z mäkkého dreva, z ktorých 

sme si vytvorili oddychovú zónu. 

 



 

6. Krok: Rovesnícke vzdelávanie 

     Realizácia výchovy a vzdelávania v materskej škole sa uskutočňuje prostredníctvom 

rôznych denných aktivít, pričom ich súčasťou sú aj cielené (riadené ) vzdelávacie aktivity 

z EAP Zelená škola.  

     V októbri 2021 sme s deťmi obrali úrodu jabĺčok zo stromov v školskej záhrade a následne 

sme si z nich upiekli jablkový koláč. 

 



     V októbri a novembri v rámci eko-výučby a poznávania  prírody sme uskutočnili množstvo 

turistických vychádzok do okolia MŠ. 

 

      

 

 

 

 

Na konci novembra sme si vytvorili tekvicovú výstavku prác. 

 

      

 

 

 

 

 

     Pri príležitosti veľkonočných sviatkov sme si urobili výstavku veľkonočných kraslíc 

a detských prác aj z odpadového materiálu. 

 

 



     V rámci „Dňa zeme“, 22.04.2022, sme vyčistili školský dvor, aj ovocnú záhradu, prekopali 

bylinkovú skalku, ostružiny, jahody a kvetinový záhon a vysadili sme si semienka a kvety do 

kvetináčov na okná  a interiéru.   

 

 

 

 

 

 

          

 

Odfotili sme sa pod rozkvitnutou čerešňou, ako každý rok. 

 

 

19.05.2022 sme uskutočnili vzdelávaciu aktivitu od „Od semienka k rastlinke“. Deti si 

kvietok postrihali a potom ho podľa skutočnej rastlinky fazule, ktorá nám vyklíčila vo vate 

a v zemi poskladali do kvetu. 



 

20.05.2022 na svetový Deň včiel, sme sa vybrali ku včielkam a do prírody k úľom, aby deti 

videli, kde včielky bývajú a ako sa roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

                                                                                              „Včelia stienka“ 

     27.05.2022 sme pripravili besedu s MVDr. Balážovou z Národného parku Slovenský 

kras v Brzotíne. V rámci eko-výchovného programu pre MŠ sme sa oboznámili s Kráľom 

našich hôr - medveďom, rysom, vlkom a divou mačkou. Pani Balážová sa predstavila krásnou 

prezentáciou a veselými aktivitami: kreslením stôp zvierat cez šablóny a pečiatkovaním, 

vytváraním krásnych obrázkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Vytvorili sme si aj náučný chodník pre relaxáciu a zábavu detí. 

     K Medzinárodnému dňu detí, 01.06.2022 a celý mesiac jún 2022 sme si pripravili rôzne 

aktivity: 

Opekanie klobások, Deň otvorených dverí MŠ, Školský výlet, Športová olympiáda: „3,2,1, 

štart“, Rozlúčku s predškolákmi a rôzne ďalšie aktivity o ktorých Vás budeme informovať. 

 

 

 

 

 

 

 

Celý rok sa prezentujeme výstavkami 

detských prác v MŠ aj v KD. Naďalej pokračujeme v plnení Environmentálneho akčného 

plánu v téme: Zeleň a ochrana prírody. 

   



7.  Krokom bolo vytvorenie 3 EKO –KÓDEXOV školy: Dve 

na tému „Zeleň a ochrana prírody“, jeden je umiestnený 

pred MŠ a jeden je v šatni MŠ. Ďalší EKO – KÓDEX je 

na tému „Odpad“, ktorý je umiestnený v triede. 

 

 

 

 



     Dúfame, že nám podarí obhájiť Zelenú vlajku a získať už v poradí tretí certifikát Zelenej 

školy. O výsledku Vás budeme informovať. 


