
MATERSKÁ ŠKOLA = ZELENÁ ŠKOLA, 

Na 2. Certifikačné obdobie v šk. rokoch 2018 – 2020 sme si vybrali prioritnú 

tému: 

ODPAD 

V programe pokračujeme ďalej, ďalej sa musíme vzdelávať, tvoriť, vážiť si a chrániť 

prírodu a svoje okolie. Preto ďalšou témou pre nás je „Odpad“. Naučiť deti čo je to odpad, 

ako ho separujeme, kedy ho vyvážame, kde ho skladujeme, ako, minimalizovať odpad, 

recyklovať, využívať a vytvoriť si kompostoviská a udržiavať poriadok v obci. 

1. Krok: Informačná nástenka a kolégiá

 

 

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, Mária Hlaváčová 

P. Jaroslava Nemčková, za rodičov 

Širšie kolégium: Všetci rodičia detí 

                            Pracovníci OcÚ a obyvatelia dediny 



2. Krok: Audit MŠ 

3. Krok: EAP, bol schválený 24.06.2019 

EAP=Akčný plán 

Prioritná téma: Odpad 

Hlavný cieľ: Separácia odpadu 

 

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

roky 2018/2019 – 2019/2020 v novej prioritnej téme: ODPAD. Environmentálny akčný plán 

zahŕňa aj aktivitu na rómskej osade s cieľom vyčistiť osadu od plastu a najmä plastových 

fliaš. 

Aktivita by mala byť uskutočnená v mesiaci marec, v termíne od 11.03.2019 – 

31.03.2019, s cieľom vyzbierať do konca marca 50 igelitových vriec, ktoré by sa nosili do 

zberného dvora. Je potrebné určiť miesto na zber. Ak ich bude viac, je to vítané. Po skončení 

termínu sa aktivita vyhodnotí. Či sme cieľ aktivity splnili, alebo nie.   

Zbierať plastové fľaše budú všetci obyvatelia osady. Nie len pracovníci 

verejnoprospešných prác. Preto je potrebné do každej domácnosti rozdať aspoň 2 igelitové 

vrecia na plast.  

Ďalej je potrebné, aby sa oznámenia tohto projektu zúčastnili všetci členovia 

zastupiteľstva, nakoľko je nutné, aby túto činnosť vzali na vedomie všetci obyvatelia obce 

a vykonávali ju celý mesiac.  

Ak by sa nám to podarilo a naučili by sme ich separovať odpad, tak je možné dať im 

ešte jeden kontajner na sklo a ostatné na komunálny odpad.  

Všetky druhy kontajnerov na separovanie odpadu dostala MŠ ako sponzorský dar od 

firmy BRANTNER. Základným cieľom je naučiť deti aj dospelých separovať 

a minimalizovať komunálny odpad. Kontajnery na papier, plast a sklo v triede MŠ nám už 

zabezpečil Obecný úrad. 

4. Krok: Monitoring a vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích aktivít 

 

     27.03.2019 sa v MŠ uskutočnila beseda s firmou BRANTNER, ktorá v obci vyváža 

odpadky. Formou prezentácie, súťaží a kontajnerov, oboznámila deti s tým, čo je odpad, ako 

sa separuje, ako a kde sa vyváža a čo sa z neho vyrába po recyklácii. Pre deti bola táto beseda 

veľmi poučná a to zábavnou formou. 

 



 

 

 

 

 



Vytvorili sme si rozprávkového separka (odpadový kôš) z odpadového materiálu. 

 

Získali sme kontajnery na odpad do triedy a na školský dvor    

 

 

     

 Realizácia výchovy a vzdelávania v materskej škole sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych 

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

      V marci 2019 sme s deťmi pripravili darčeky pre obyvateľky Kobeliarova k MDŽ 

z odpadového materiálu.  

     Učiteľka MŠ a starostka sa zúčastnili Dňa učiteľov v Piešťanoch na pozvanie 

Občianskeho združenia Živica, ktoré zastrešuje program Zelenej školy. 



     12. 04.2019 sme pripravili besedu s lesníkmi, pri príležitosti „Dňa Zeme“. Do MŠ 

zavítali lesníčky z Markušky, ktoré si so sebou priniesli aj trofeje a obrázky zvierat, spojené 

s rôznymi súťažami.  Pre deti to bol nezabudnuteľný zážitok. 

     Pri príležitosti veľkonočných sviatkov sme si urobili výstavku veľkonočných kraslíc 

a detských prác aj z odpadového materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



     V rámci programu Zelenej školy sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Dni 

Zelenej školy“, ktoré trvali od 23.04.2019 – 30.04.2019, vyčistili sme si 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. 

 

    K Medzinárodnému dňu detí, 01.06.2019 sme uskutočnili výstup na kopec Ždiarik, kde 

sme si upiekli klobásky a zahrali sa rôzne hry.  

 

 



     10.06.2019 sme sa zúčastnili Športovej olympiády detí materských škôl v Gemerskej 

Polome , ktorú organizovala Materská škola Gemerská Poloma v spolupráci s Obecným 

úradom Gemerskej Polomy a Spoločným školským úradom v Dobšinej. Päťčlenné družstvo 

získalo  3. miesto v disciplíne: „Hod na cieľ“ a 3. miesto v disciplíne: „Hod loptou do 

diaľky“.  

 

22.06.2019  Ministerstvo životného 

prostredia organizovalo 

 „ENVIRO DEŇ 2019“ v športovej hale 

v Rožňave, na ktorom sme sa zúčastnili. 

 

    

 

 

 

 

  Celý rok sa prezentujeme výstavkami detských prác v MŠ aj v KD. Naďalej pokračujeme 

v plnení Environmentálneho akčného plánu v téme: Odpad. 

   



V novom školskom roku 2019/2020 nás čaká získanie certifikátu. 

  V tomto školskom roku 2019/2020 ( september, október) sme  vykonali Eko- hliadky na 

zber odpadkov v uliciach obce.  

 

5 Krok: V septembri v rámci  eko - výučby a poznávania  prírody sme 

uskutočnili množstvo turistických vychádzok do okolia MŠ.  

 

 



 

6 Krok: Informovanie verejnosti: V novembri sme informovali obyvateľov 

obce, že pokračujeme v programe „Zelená škola“, a tak sme uskutočnili zbierku starých 

kníh, ktoré nám obyvatelia obce priniesli do MŠ. 

 

V decembri sa uskutočnilo širšie kolégium, na ktorom sme odsúhlasili aktivity EAP 

v téme: ODPAD.  

 



V januári sme vytvorili 5 ks kŕmidiel z plastových fliaš a 2 vtáčie búdky, ktoré sa 

umiestnili na okná MŠ a na stromy ovocnej záhrady. Deti si tiež zhotovili plošné kŕmidlá, 

ktoré boli umiestnené na výstavke. 

 

     Vo februári sme napísali článok do Obecných novín, ktorým sme informovali verejnosť 

o našich aktivitách. V marci v rámci eko - výučby sme si vymaľovali omaľovánky „Miško 

a Janka separujú“. 

 

     Keďže bola teplá zima a sneh sa skoro roztopil, 

tak už v marci sme vyzbierali odpadky a čistili 

okolie svojich domovov a MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 



7 Krokom bolo vytvorenie EKO –KÓDEXU školy: 

 

 

Následne prišlo obdobie uzatvorenia škôl, aby sa zabránilo šíreniu vírusu COVID – 19 

a tak pracujeme doma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materská škola = Zelená škola 

Náš príbeh pokračuje... 

Naša Materská škola je jednotriedna, s počtom detí 20, z ktorých 9 detí je 

predškolského veku. Deti navštevujúce materskú školu sú vo veku 3 - 6 rokov.  

Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa od rodiny líši tým, že môže 

okrem iného naplniť a nasýtiť túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. V predškolskej 

výchove má svoje nezastupiteľné miesto výchovné spoločenstvo, ktoré tvorí skupina detí 

v interakcii s učiteľom v jednej triede. Výchovné spoločenstvo pri vytvorení priaznivej 

sociálno-emocionálnej klímy významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych 

osobnostných vlastností každého dieťaťa. Pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy  

zohľadňujeme potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjame 

perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť. Vo výchove a vzdelávaní 

prihliadame na rôzne sociokultúrne a socioekonomické rodinné zázemie detí. Sme je taktné 

a diskrétne ku všetkým deťom bez ohľadu na ich rasovú, náboženskú, či národnostnú 

príslušnosť. Rešpektujeme, že právo na šťastné detstvo má každé dieťa. 

V pedagogickom procese  uplatňujeme princíp aktivity dieťaťa. Dostávame sa tak do 

roly facilitátora, manažéra výchovno-vzdelávacej činnosti, poradcu, konzultanta. Pedagogický 

prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere 

k dieťaťu. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. 

Aktivitu detí sme sa rozhodli rozvíjať aj prostredníctvom medzinárodného programu 

„Zelená škola“, v ktorom pracujeme už piaty rok. Prvý krok, prečo nás program zaujal, bola 

ponuka. „Zelená škola, Zeleň a ochrana prírody“, to všetko boli témy, ktoré nám pomohli, aby 

sme sa rozhodli. Naším cieľom bolo skrášlenie školského dvora, plnohodnotné využitie na 

vzdelávanie, šport, relax a zábavu a tiež vytvorenie školskej ovocnej záhrady. Snažíme sa tiež 

zmeniť myslenie a konanie detí, rodičov a obyvateľov obce. A všetko čo vytvoríme, aj tak 

ostane len pre deti a pre Materskú školu v obci. Deti sa neustále menia, ale tie zmeny, ktoré 

sme urobili, smerovanie a myslenie Materskej školy ostane tu a pôjde generáciami ďalej. 

A stále je čo vylepšovať.  

Ďalším krokom a hnacím motorom bola úroda jahôd, hrášku, byliniek v skalke 

a získanie Certifikátu Zelenej školy v téme: „Zeleň a ochrana prírody“ a vlajku Zelenej školy 

(Eco-schools), ktorú sme si s radosťou prevzali v divadle Aréna v Bratislave 17.10.2018. 

Našu snahu ocenili aj rodičia detí, Obecný úrad a obyvatelia obce. Preto sme sa rozhodli 

v projekte pokračovať, ďalej sa vzdelávať, tvoriť, vážiť si a chrániť prírodu a svoje okolie. 

Ďalšou témou, v ktorej sme 2 roky pracovali bol „Odpad“. Naučiť deti čo je to odpad, kde ho 

skladujeme, ako ho separujeme, kde ho vyvážame, minimalizovať odpad, recyklovať, 

využívať a vytvoriť si kompostoviská a udržiavať poriadok v obci aj v rómskej osade.  

Medzinárodný certifikát programu Zelená škola, ktorý realizuje CEEV Živica, získalo 

12 škôlok na Slovensku. Ide o najväčší environmentálny výchovno-vzdelávací program na 

svete, na Slovensku funguje 16 rokov.  

           Na základe výsledkov našej práce, uplatnenia metodiky 7 krokov a rozhovorov na 

hodnotiacej návšteve sa Rada Zelenej školy rozhodla udeliť našej škole Certifikát a vlajku 

programu „Zelená škola“. Na Slovensku ho koordinuje Centrum environmentálnej a etickej 

výchovy Živica a funguje vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.  

                                                                                     Riaditeľka a kolektív MŠ  
 


