Environmentálny akčný plán školy: Základná škola Trstené pri Hornáde
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:

POTRAVINY

pre certifikačné obdobie: 2019 – 2021

Silné stránky

Slabé stránky

Máme školskú záhradu

Školská jedáleň nevyužíva rôzne druhy/odrody jednej prísady

Máme ovocný sad ale =>

...stromy sú staré a nestaráme sa o nich

Nepoužívame jednorazový riad a pitný režim pri akciách
zabezpečujeme vodnými bufetmi

Ako občerstvenie neponúkame lokálne potraviny
a neprispôsobujeme ho sezónnosti potravín

Máme školskú čajovňu
V jedálni používajú palmový olej a majú dosť veľký odpad
potravín
EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo
pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil
e-mailom):
Ciele

CIEĽ
Prostredníctvom
navrhovaných aktivít
zvýšiť šírenie osvety
v oblasti zdravého
stravovania a lokálnych
produktov nášho regiónu
a aj takto prispieť
k zníženiu potravinového
odpadu o 10%

Aktivity

AKTIVITA 1: Rozbiehame
tému Potraviny v rámci
európskeho dňa BeActive

Miroslava Sliacka

Dátum schválenia:

15. 1. 2020

Zodpovedná osoba
a termín

Indikátor /
Ukazovateľ úspechu

Monitoring /
Postupujeme podľa
plánu?

zodp. Timuľak, Marcineková
T: 23.9.2019

ÁNO
Žiaci prvého aj
Úloha splnená,
druhého stupňa,všetci
spolupracovali sme
učitelia a vedenie
s MŠ, štafetový „beh
školy,
pre zdravie“rozbehol
žiaci MŠ s učiteľkami pán starosta, odmenou
a zamestnancami MŠ,
bolo zdravé jabĺčko
pani kuchárky, pán
23.9.2019
starosta

AKTIVITA 2 a) : príprava
starého náradia na výstavu
k projektu „Pôda, ktorá
uživila našich predkov uživí
aj nás“
AKTIVITA 2 b) : Prednáška
v rámci projektu

Zodp. Marcineková, p.
Šelepský, p. Gomboš
T a) : priebeh septembra
T b) : 10.10.2019

a)15 žiakov kolégia,
štyri kusy náradia na
vynovenej výstavnej
ploche
b)všetci žiaci kolégia
- prednáša p. Urdová,
účastní sa p.
Šelepský,pán starosta
rodičia, starí rodičia,
verejnosť

ÁNO
Úloha splnená podľa
plánu

AKTIVITA 3: Krúžok Varíme zodp. Marcineková
– pečieme, zdravo a chutne T: od októbra 2019 počas
celého certifikačného
obdobia

Žiaci 6 ročníka,
občerstvenie na
školou
organizovaných
akciách v podobe
koláčikov,
medovníkov a pod.

Plnené priebežne
počas minulého šk.
roka, od októbra 2020
krúžky zatiaľ
neobnovené

AKTIVITA 4: Súťaž
zodp.: literárna časť – p.
Hovorme o jedle – literárna, Focková, p. Timuľak
výtvarná a fotografická časť výtvarná časť – učitelia
výtvarnej výchovy
fotografická časť –
Marcineková
T: 14.-18. október 2019

6 literárnych diel,
2 fotografie,
10 výtvarných diel
zaslaných do súťaže

ÁNO
Zapojili sme sa do
súťaže, žiaci získali
diplom o účasti

AKTIVITA 5 a): prednáška
pre prvákov – Soľ (pred
exkurziou v Solivare
Prešov)
AKTIVITA 5 b) Exkurzia
Solivar Prešov

Zodp. a) p. Kleščinská, žiaci
3. roč. z kolégia
b) p. učiteľky prvého stupňa
T: október 2019

Všetci žiaci prvého
stupňa, žiaci kolégia
tretieho a štvrtého
ročníka
PL ako výstup,
rozprávka Soľ nad
zlato – výtvarné
spracovanie

ÁNO
Úloha splnená podľa
plánu

AKTIVITA 6: Pokus : Ako
vplýva soľ na naše telo?

Zodp. p. Kleščinská, žiaci 3.
ročníka kolégia
T: 30. 9. – október, november
2019

Výstava pokusu, 6
druhov soli na vôňu
a chuť, fotografie –
záznam priebehu

ÁNO
Pokus zaznamenávali
a sledovali priebeh,
informovali ostatných

pokusu

AKTIVITA 7: All about us
(eTwinnig)

Zodp. Marcineková
Žiaci 4-9 roč.
T: december 2019 – január
2020

spolužiakov

Prezentácia žiakov 7.
ÁNO
roč. pre žiakov
Prezentované žiakom
v Poľsku – Čo radi
v Poľsku na eTwinning
jeme - zverejnená na live, konzultované s p.
twinspace projektu
uč. Agnieszkou
Blaszczyk
Szkoła Podstawowa w
Srocku, Srock, Poľsko

AKTIVITA 8: Vytvoriť
potravinovú pyramídu na
schodoch

zodp. Marcineková, učitelia
Dve pyramídy
výtvarnej a technickej
na schodoch vedúcich
výchovy
na prvý a druhý
T:február 2020
stupeň

ÁNO
Schodište zdobia dve
potravinové pyramídy

AKTIVITA 9: Exkurzia –
Biofarma

zodp. Marcineková,
Romanovová, kolégium
starší žiaci
T:marec 2020

Všetci žiaci kolégia,
výstup – úvaha na
tému biopotraviny

ÁNO
online forma- virtuálna
exkurzia, vypracovanie
PL, prezentácia,
Tretiaci – výroba
knižiek o biofarme

AKTIVITA 10: Vytvoriť
pracovné listy pre miestnu
materskú školu

zodp. Marcineková, kolégium
žiakov, všetci žiaci školy,
ktorí sa chcú zapojiť
T: apríl 2020

Pracovné listy, 19
predškolákov MŠ, 4
mladšie žiačky
z kolégia

ÁNO
PL žiaci tvorili počas
dištančného
vyučovania, odovzdané
do MŠ

AKTIVITA 11: Vytvoriť.
záhradku a pestovať v nej
zeleninu

zodp. Marcineková,
vyučujúci THD
T : od apríla 2020 počas
celého certifikačného
obdobia

Žiaci kolégia, žiaci
ÁNO – marec 2021
z krúžku varíme
Spojené s dažďovou
pečieme, dobrovoľníci záhradou v spolupráci
z I. aj II. stupňa
s OZ priatelia trstenskej
2 zeleninové záhony,
prírody – terasovité
2 záhony na
políčka pripravili starší
pestovanie paradajok
žiaci, tretiaci zasiali
a paprík
zeleninu, starší žiaci
priniesli a zasadili
priesady

AKTIVITA 12: Spolupráca
so školskou jedálňou
zodp. Marcineková, žiaci 6.
a) Rozhovor s vedúcou roč. z kolégia,
jedálne
T: máj 2020
b) Týždenný jedálniček

všetci žiaci školy
(anketa)
rozhovor s vedúcou
jedálne – 50 letákov
jedálniček zostavený
z obľúbených jedál

Áno - rozhovor –
uskutočnené, dve
žiačky 7 roč.,
zverejnené na webe
školy
Do tabuliek priebežne
zaznamenávame
potravinový odpad.
Jedálniček si formou
hlasovania pripravili
všetci žiaci so svojimi
triednymi učiteľkami,
jedlá boli zaradené do
jedálnička v týždni od
24. – 28. 5 2021

AKTIVITA 13: Infokampaň
pre verejnosť s ukážkou a
ochutnávkou
vypestovaných potravín

zodp. Marcineková, staršie
žiačky kolégia
T:september 2020

100 letákov, zelenina
na ukážku a
ochutnanie (mrkva,
petržlen, paradajky,
papriky); 10 starších
žiačok kolégia

Áno – prostredníctvom
letákov do schránok
obyvateľov obce, žiaci
kolégia, bez ukážky
vypestovaných potravín

AKTIVITA 14: Recepty
starých mám – upiecť
chutný koláč na stretnutie
so starými rodičmi

zodp. P. uč. Bitoóvá,
kolégium-4.skupina
T:október 2020 (Deň so
starými rodičmi)

4 žiaci kolégia, 20
zúčastnených starých
rodičov

Neuskutočnené
z dôvodu Covid-19
(táto aktivita však už
prebiehala aj
v minulých školských
rokoch 😊 nezávisle od
témy Zelenej školy)

AKTIVITA 15: Rovesnícke
vzdelávanie – Zdravá
desiata

Zodp. Marcineková,
Kleščinská
T:október 2020

Žiaci 3. a 4. roč. z inej Áno – v rámci ročníkov
školy, 20 žiakov
1.-4., ktorí sa
kolégia, pracovné
zúčastňovali
listy, prezentácia
vyučovania v škole

AKTIVITA 16:
Rovesnícke vzdelávanie –
Jeme zdravo?

Zodp. Marcineková,
kolégium starší žiaci
T: november 2020

6 – 8 starších žiačok
z kolégia, žiaci 2 tried
vybranej školy

Žiaci druhého stupňa,
nástenka s priebehom
a vyhodnotením
aktivity

Online forma prostredníctvom
prezentácie a videa –
zaslané do škôl ZŠ
Valaliky (Mgr.
Kacvinský) a ZŠ Čaňa
(Mgr. Tomičová)
Na základe konzultácie s p. K.
Rábelyovou zmena aktivity na
Potravinové míle (dňa 2.3.2021)
Presun na marec 2021

AKTIVITA 17: Sledovať
a zaznamenať uhlíkovú
stopu v potravinách

zodp.
Marcineková,p.uč.Timuľak,
kolégium
T: február 2021

AKTIVITA 18:Debničkári –
pozvať debničkárov
s lokálnymi produktami rozhovor a ochutnávka
produktov – spolu s MŠ

zodp. Marcineková, Bitóová,
kolégium mladší žiaci
T: marec 2021

Žiaci miestnej MŠ,
žiaci prvého
a druhého stupňa

NIE
Aktivita neuskutočnená
z dôvodu nemožnosti
zhromažďovania
a spájania žiakov
i časovej tiesne

AKTIVITA 19: Medová
desiata spojená
s prednáškou miestneho
včelára o včelách a mede

Zodp. Bitóová
T:apríl 2021

Dva druhy medu,
chlieb, všetci žiaci
kolégia a prvého
stupňa

ÁNO
Žiaci prvého ročníka
pripravili prezentáciu
a ochutnávku medu, po
dohode podľa počasia
navštívime včelára p.
Ruščáka priamo v lese,
kde má svoje včelstvo

AKTIVITA 20: zasadiť
v areály školy ovocné
stromy - starostlivosť
o ovocné stromy (lokálne
druhy stromov)

zodp. Marcineková, Hoffman
(školník)
T: apríl 2021

25 žiakov - z kolégia
a dobrovoľníkov z II.
stupňa

ÁNO
V spolupráci s p.
Olexom žiaci prvého
stupňa zasadili jedlé
gaštany, hrušku, slivku,
jabloň

ÁNO - Online forma
Všetci žiaci 5.-9.
ročníka a žiaci kolégia
Výstup – PL od
každého žiaka

Doplnkové aktivity:
1. November 2020 : Obľúbené chute a vône – žiaci 1. ročníka – koláž
2. December 2020 : Deň potravín – v rámci dňa na každom predmete zaradená aktivita týkajúca sa potravín
Náročnosť plnenia cieľov z nášho Environmentálneho akčného plánu Zelenej školy je vystupňovaná formou súčasného vzdelávania, a to najmä na druhom
stupni. Keďže v tomto školskom roku nás čaká záverečné hodnotenie našej dvojročnej práce v téme Potraviny a niektoré krásne naplánované aktivity sa nedajú
v súčasnosti uskutočniť, rozhodli sme sa pre iné aktivity a máme radosť z toho s akým nadšením a nápadmi sa do týchto aktivít vrhli žiaci i učitelia. V rámci všetkých
predmetov počas Dňa potravín sme smerovali k plneniu nášho hlavného cieľa a síce šíriť osvetu v oblasti zdravého stravovania a lokálnych produktov nášho regiónu
a aj takto prispievať k znižovaniu potravinového odpadu.
1. ročník : Výroba banánového milk-shake a plagátu (vitamíny) – príprava, ochutnávka (p. uč. Bitóová)
2. ročník : Chlieb je Boží dar – leporelo (p. uč. Nagyová)
3. ročník : pozvánka na tému Zdravá výživa, Rozprávka o Žrútikovi, Reklama na zdravú desiatu, hry V reštaurácii, V obchode (p. uč. Kállayová)
4. ročník : prezentácia „Zdravá desiata“ v rámci rovesníckeho vzdelávania
p. uč. Szalonová – Matematika 8. roč. : Výroba syrov , Matematika 5. roč. : tajnička O chlebíku
p. uč. Marcineková – Geografia 5. roč. : Cesta potravín k nám
p. uč. Timuľak – Informatika 5. roč. : prezentácia Biopotraviny
p. uč. Focková – Slovenský jazyk 6. a 9. roč. : Recepty starých mám
p. uč. Romanovová – Chémia 7.roč. : Éčka v potravinách

(p. uč. Kleščinská)

