Presskit

Slávno
ostné vyhlásenie
e výsledk
kov 5. roč
čníka sú
úťaže Eko
oFondu
pre ZŠ a I. sttupeň 8--ročných gymnázzií na tém
mu

„Energiia v našom meste“
m
20
0. jún 2013
3, 10.00 h
Kon
ngresová miestnosťť SPP, ul. Mlynské nivy
n
44/c, Bratislava

Obsah::
•
•
•
•

T
Tlačová sprráva: EkoFo
ond znovu o
ocenil netra
adičné učenie na školácch..............................2
2
EkoFond prre školy........................ ..................................................... ...................................3
3
C
Celkové výssledky súťa
aže............. ...................................................... ...................................5
5
Informácie o víťazných
h projektoch
h........................................................................................8
8

Kontak
kt:
Eva Guliková, sprá
ávkyňa EkoF
Fondu, tel.: + 421 2 62
262 2032, e - mail: eva .gulikova@
@ekofond.skk

Presskkit

EkoFon
nd znovu o
ocenil netra
adičné učenie na ško
olách
Bratisla
ava, 20. jún 2013 – Víťa
azom už pia
ateho ročník
ka súťaže EkoFondu
E
ttentokrát na
a tému „Ene
ergia
v našom
m meste“ sa
s stala Zá
ákladná ško
ola T. J. Moussona
M
4 v Michalo
ovciach Jejj žiaci a uč
čitelia
získali zza víťazný projekt „K
Kde bolo, ta
am bolo“ prvú
p
cenu - realizáciu vybraného
o energetického
opatren
nia pre svoju
u školu v hodnote 1 60
00 eur a fina
ančné pros
striedky na n
nákup učeb
bných pomô
ôcok
v hodno
ote 1 000 eur.
e
Pani uč
čiteľka získa
ala osobnú
ú odmenu 600
6 eur a žiiaci vecné ceny v hod
dnote
300 eurr. EkoFond odovzdal ešte
e
ďalších
h 9 cien v Hlavnej súťa
aži a v Súťaaži v rámci modulov.
m
V
Všetci
ocenení si zo súťa
aže odnieslli ceny v ce
elkovej hod
dnote takme
er 15 000 eeur. Výsledky súťaže dnes
d
omnosti 10 ocenených
o
škôl slávno
ostne vyhlá
ásila správk
kyňa EkoFo
ondu, Eva Guliková.
G
za príto
Témou piateho roččníka súťaž
že bola „En
nergia v naš
šom meste
e“. Jej cieľoom bolo prispieť k och
hrane
ho prostredia prostredn
níctvom znižovania sp
potreby ene
ergie a osveety v tejto oblasti,
o
pod
dporiť
životnéh
kreatívny prístup vo
o výučbe na
a školách, m
motivovať uč
čiteľov k inov
vácii vyučovvania kvalitný
ými metodicckými
etiť záujem žiakov o prírodné vedy a podporiť schhopnosť žiakov rozm
mýšľať
materiálmi, podnie
ostiach.
v súvislo
Súťaž u
určená pre základné
z
šk
koly a prvý stupeň ose
emročných gymnázií, prebiehala od októbra 2012
do mája
a 2013 v dvo
och paraleln
ných častiacch – Hlavná súťaž a Sú
úťaž v rámci modulov. V Hlavnej sú
úťaži
bolo úlo
ohou súťažia
acich tímov zrealizovať
z
a zdokumen
ntovať kamp
paň na osveetu témy zniž
žovania spo
otreby
energie určenú mie
estnej komu
unite, pričom
m na tento účel mohli tímy od EkkoFondu zís
skať aj podp
porný
ek (letáky, plagáty,
p
odzznaky...). V Súťaži v rá
ámci modu lov (Moderrné vyučov
vanie,
komunikkačný balíče
Škola v akcii, Poku
usy a videá) mohli súťa
ažiaci prihlas
sovať metodické materiáály k svojim aktivitám,
a
v škole
š
zrealizovvané energe
etické opatre
enia a chem
mické či fyzik
kálne pokus
sy na tému eenergia. Cellá súťaž, kto
orá je
súčasťo
ou projektu EkoFond
E
pre
e školy, prebiiehala na Multimediálnej online pllatforme.
Hlavným
mi hodnotiacimi kritéria
ami súťaže boli aktívn
na účasť žiakov
ž
na tvorbe vzdelávacích aktivít
a
a schop
pnosť pedag
gógov a žia
akov tvorivo
o a netradične pripraviť vyučovaniee plné hier, tvorivých aktivít
a
a zážitko
ov z učenia so zameran
ním na probllematiku zniž
žovania spo
otreby energgie nielen pre
e seba, ale aj
a pre
obyvateľov obce, mesta,
m
kde škola
š
sídli. C
Celkovo sa do súťaže zapojilo 744 škôl zo vš
šetkých regiiónov
a hodnotiacich skupín p
posúdili viac ako 140 po
odnetných p
príspevkov
v v Súťaži v rámci
r
Slovensska. Členovia
modulovv a 16 osve
etových ka
ampaní v Hlavnej súťaž
ži. V každej z nich bol zastúpený ekológ,
e
ped
dagóg
a odborn
ník na oblassť energetiky
y.
„Deťom a pedagógo
om sa znov
vu podarilo sskĺbiť teoretiické informá
ácie s prakticckým životom
m v tak náro
ročnej
anie energie určite je. Dokonca,
D
ich
h zadanie súúťaže podniietilo k tomu
u, aby
oblasti, akou efektívvne využíva
e, ale prezen
ntovali tému šetrenia ene
ergie na vereejnosti. Príno
os súťaže viidíme
aktivity rrealizovali niielen v škole
aj v tom
m, že všetky súťažné ak
ktivity zverejň
jňovali súťaž
žiaci na web
bstránke ww
ww.platforma
a.ekofond.skk, kde
budú k d
dispozícií v podobe me
etodických m
materiálov pre učiteľov a žiakov, kttorí sa nimi môžu inšpiirovať
alebo ich
h priamo po
oužiť vo vyuč
čovacom pro
ocese“, zhod
dnotila Eva Guliková,
G
sprrávkyňa Eko
oFondu.
EkoFond
d sa rozhod
dol udeliť ajj niekoľko ššpeciálnych cien. V Hla
avnej súťaži to bolo Os
sobitné uzn
nanie
za mim
moriadnu prácu
p
s ko
omunitou pre ZŠ v Jedľových Kostoľanocch, ktorá navyše
n
zap
pájala
do súťa
aže aj rodičo
ov svojich žiakov,
ž
a pre
e ZŠ v Plieš
šovciach, kto
orá intenzívvne spolupra
acovala s ob
bcou.
V Súťažži v rámci modulov
m
získ
kala ZŠ Ku
uliškova 8 v Bratislave Špeciálnu cenu za najaktívnejš
n
šieho
učiteľa. Ich pani uččiteľka Marta
a Rovná prih
hlásila do sú
úťaže až 21 súťažných ppríspevkov. ZŠ sv. Dom
minika
Savia v Dubnici nad
n
Váhom sa môže pochváliť, že
ž jej súťaž
žný príspevvok získal Špeciálnu
Š
c
cenu
za najob
bľúbenejší príspevok vďaka
v
až 817 like-om na
a webstránk
ke www.platfforma.ekofon
nd.sk.
Tento ro
ok zabodova
ali v súťaži EkoFondu
E
o
originálne ná
ápady ako uš
šetriť energiiu, napríklad
d vypnutie ka
aždej
druhej llampy v ulicciach mesta
a, hustenie pneumatík
k v kolesách
h áut rodičoov žiakov, vyhlásenie Dňa
nenakup
povania, vla
astnoručné zostrojenie
z
b
bicykla na výrobu
v
elekttrickej energgie. Väčšina
a týchto náp
padov
bola pod
dložená pressným výpočttom úspory.
2
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E
EkoFond pre
p školy
EkoFon
nd realizuje vlastný prrojekt s názzvom EkoF
Fond pre školy,
š
ktorýý zahŕňa komplexný
k
balík
vzdelávvacích aktivít v oblasti plynárenstvva a energe
etickej efekttívnosti pre základné školy,
š
ako aj
a pre
stredné odborné školy.
š
Cieľo
om projektu
u je zvýšiť záujem
z
o oblasť
o
zdroj
ojov energie
e a energettickej
nosti u žiakkov, študen
ntov, pedag
gógov, ale aj širokej laickej vereejnosti. V roku
r
2012 fond
efektívn
podporil aktivity v rámci
r
tohto projektu ce
elkovou sum
mou takmerr 190 000 eu
ur.
Prvá ob
blasť vzdelá
ávacích aktiivít je zame
eraná na prroblematiku energetickkých zdrojov
v, je určená
á pre
žiakov a pedagóg
gov základn
ných škôl:
•

Každoročná
á súťaž pre základné šškoly a 1. sttupeň 8-ročných gymnáázií s cieľom
m podnietiť
učiteľov k tvvorbe kreatívnych proje
ektov zame
eraných na energetickú
e
ú efektívnos
sť.

•

Interaktívne
e vzdelávac
cie on-line h
hry pre žiako
ov 1. stupňa
a ZŠ k dispoozícií na ww
ww.ekofond
d.sk.

•

Multimediállna online platforma
p
prre učiteľov aj
a žiakov - in
nformácie o všetkých druhoch
d
ene
ergií,
ttipy na aktivvity pre žiak
kov, filmy, vvideá, alebo
o návody ako robiť zaujjímavé poku
usy, e-learn
ning
pre učiteľovv ako efektív
vna a mode
erná forma vzdelávania
a - www.plaatforma.ekofond.sk.

•

Interaktívna
a putovná výstava Ene
ergia 3. tisíc
cročia, ktorá odštartovaala na jeseň
ň 2011, je
určená najm
mä žiakom 2.
2 stupňa Z
ZŠ ale aj stre
edných škô
ôl v rámci ceelého Slovenska. Témo
ou
vvýstavy sú neobnoviteľné a obnovviteľné zdro
oje energie, úspory eneergie, klimattické zmenyy a
d
dobrovoľná
á skromnosťť. Môžu sa n
na ňu bezplatne prihlasovať celé ttriedy v rám
mci výučby
ffyziky, príro
odných vied a súvisiaciich predmettov.

V druhe
ej oblasti vzdelávacíc
v
ch aktivít ssa zameriav
va na štud
dentov strredných od
dborných škôl
technic
ckého zame
erania:
•

4
4-ročný štu
udijný odbo
or s maturiitou Techn
nik energetických zariiadení bud
dov (TEZB)) bol
vvytvorený v spolup
práci s trom
mi stredný
ými školami - Streednou odbornou škkolou
e
elektrotechnickou v Trnave, S
Spojenou školou
š
Kremnička Baanská Bystrica, Stred
dnou
o
odbornou školou
š
techn
nickou v Pre
ešove a Štá
átnym inštitútom pre oddborné vzdelávanie. Odbor
O
bol na tých
hto školách
h spustený v septemb
bri 2010. Absolventi šttúdia by mali
m byť sch
hopní
poskytnúť primerané
p
energetické
e
poradensk
ké služby, ako a kde uššetriť za en
nergie, a ma
ali by
byť schopn
ní nainštalo
ovať sústavvu energetic
ckých zaria
adení tak, aaby užívate
eľom rodinn
ných,
bytových domov
d
či malých pre
evádzok zabezpečili požadovannú bezpečn
nosť a kom
mfort.
EkoFond sa spolu s partnermi
p
p odieľa na modernizác
m
cii dielní pree odborný výcvik,
v
ktorré sú
vvybavené najmodernejšími zariiadeniami a na vyp
pracovaní nnových uč
čebných te
extov,
h cvičení prispôsoben
p
ých súčasnnej praxi. Hodnota týýchto
prípadových štúdií a praktických
d
dielní prevyyšuje sumu 650 000 eu
ur.

V roku 2
2012 získalli SOŠ elektrotechnická
á Trnava, Spojená
S
ško
ola Kremniččka Banská Bystrica a SOŠ
technickká Prešov ocenenie za
z spoluprá
rácu s EkoF
Fondom na
a rozvoji šttudijného odboru
o
„Tecchnik
energettických zaria
adení budo
ov“ - Cenu týždenníka
a Trend na
ajaktívnejšíím školám za spolup
prácu
s firmami pri rozv
voji vzdeláv
vacích aktiv
vít v kategórii stredné odborné školy.
V súťažži o Cenu ministra
m
hos
spodárstva SR za „Najlepšiu sp
poluprácu strednej odbornej
o
š
školy
so zam
mestnávate
eľskou sfé
érou pri p
príprave žiiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva
hospodá
árstva SR“,, sa EkoFond umiestn
nil na 2. mie
este. Ocene
enie za streedné odborn
né školy zísskala
SOŠ ele
ektrotechniccká v Trnav
ve.
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nkou v roku 2012 bola v
vedecká šo
ou o energ
gií. Jej cieľoom bolo netrradičnou forrmou
Vzdelávvacou novin
priblížiť žiakom zákkladných šk
kôl, potenciá
álnym štude
entom študijného odbooru TEZB, že
ž prírodné
vne a persp
pektívne od
dbory. Ved
deckú šou predvádza
al britský vedec
a technické vedy sú atraktív
orough, kto
orý svoje p
pútavé rozp
právanie v plynulej ččeštine dop
pĺňal názorrnými
Michaell Londesbo
ukážkam
mi plnými efektných ex
xplózií a nevvšedných fy
yzikálnych javov. Prvá šou sa usk
kutočnila v rámci
r
Týždňa udržateľne
ej energie EÚ
E v júni v B
Bratislave. Zvyšné tri šou
š boli zoorganizované v regióno
och –
oroch troch stredných odborných škôl, v ktorých prebieh
ha výučba šštudijného odboru
o
TEZB.
v priesto
EkoFon
nd tiež poskkytuje školá
ám podporu
u prostredn
níctvom gra
antových p
programov. Ide o finančné
príspevky na rôzne
e aktivity a opatrenia ssmerujúce k zlepšeniu energetickeej hospodárnosti školsských
budov.
EkoFon
nd tiež pod
dporuje pro
ojekty a akktivity zame
erané na osvetu
o
ochrrany životn
ného prostrredia,
efektívn
ne čerpanie energií v rá
ámci partne
erských prrojektov. Medzi
M
úspeššné projekty
y patrí realizzácia
filmovýcch festivalo
ov Ekotopfilm a Jeden
n svet, med
dzinárodné exhibičné stretnutie mladých
m
ve
edcov
do 21 ro
okov EUCY
YS 2012, záž
žitkový detsský EkoTáb
bor a ďalšie.

EkoFon
nd za obdo
obie svojho
o pôsobeni a (od roku 2008) podporil školsstvo celkov
vou sumou
takmer 4,5 mil. eu
ur.
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Celk
kové výsle
edky súťaže
e
Hlavná súťaž
s
cena
a

škola

názzov projektu
u

1. cena

ZŠ T.
T J. Mousson
na 4, Michalo
ovce

Kde bolo
o, tam bolo

2. cena

ZŠ Mierové
M
nám
m. 255, Handllová

ENEME
ES - EneMes

3. cena

ZŠ svv. Dominika Savia, Školsská 386,
Dubn
nica nad Váh
hom

Mysli glo
obálne, konaj
aj lokálne!

A
Pavla, Ul. J. Jan
nošku 11,
ZŠ Apoštola
Lipto
ovský Mikuláš
š

Energiou
u šetríme myy, skús to aj ty!

ZŠ Je
edľové Kosto
oľany 75

BOS energia v našej
ej obci

ZŠ s MŠ Pliešovc
ce, Školská 1
17/24

Energia v našej obcii

ZŠ Svrčinovec
S
33
36

Všimnú si rodičia, žee šetrím enerrgiu a prírodu
u?

4. - 7. ce
ena

Osob
bitné uznani e za mimoriiadnu prácu
u s komunito
ou
ZŠ Je
edľové Kosto
oľany 75

BOS energia v našej
ej obci

ZŠ s MŠ Pliešovc
ce, Školská 1
17/24

Energia v našej obcii

Sú
úťaž v rámc
ci modulov
škola
K
8, Bratislava
B
Hlavná cena ZŠ Kulíškova

ocenenie
za najv
väčší počet bbodov za vše
etky súťažné
príspev
vky

Súťaž
S
v rámc
ci modulov – Modul Ško
ola v akcii
pouká
ážka
na nák
kup
odborrnej
literatúry

škola

názov súťťažného prís
spevku –
zrealizované
z
é energetick
ké opatrenie
e

ZŠ svv. Dominika Savia,
S
Škols ká 386, Dubnica Nelikviidujme, recyk
yklujme!
nad Váhom
V
ZŠ T.. J. Mousson
na 4, Michalo
ovce

Tma zbližuje

ZŠ svv. Dominika Savia,
S
Školsská 386, Dub
bnica
Energiiu načerpám
me, zadarmo ju
j pritom má
áme!
nad Váhom
V
ZŠ T.. J. Mousson
na 4, Michalo
ovce

Každú
ú sekundu jeddna kvapka

Evanjjelická spoje
ená škola, M
M. R. Štefá
ánika
Econo
omy light
17, Martin
M

5
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Súťaž
ž v rámci mo
odulov – Mo
odul Modern
né vyučovan
nie
poukážžka
na náku
up
odborn
nej
literatú
úry

škola

názov súťťažného prís
spevku –
metodickký materiál k aktivite

Evanjelická spojená
á škola, M. R. Štefánika 17,
Infostánok SAVE
E ENERGY
Martin
ZŠ Kulíšškova 8, Brattislava – Ružžinov

Príbe
eh z mestečkka Šetríme en
nergiou

ZŠ Mierrové nám. 25
55, Handlová
á

Naša
a energia

ZŠ Svrččinovec 336

Energ
gia a ekológiia v našej de
edine

ZŠ T. J. Moussona 4,
4 Michalovce
e

Návš
števa

Gymnázzium J. A. Raymana, Mudroňova
a 20,
Slneč
čné Ekomestto Prešov
Prešov
ZŠ Stred
disková 5, Lieskovec

Ekore
eklamy – LE
EGO animácie
e

ZŠ Apoštola Pavla, Ul. Jurra Janošku
u 11, Myšliienku šetreniia energie šíírime v našejj
Liptovskký Mikuláš
komu
unite – v naše
šej triede
Súť
ťaž v rámci modulov – Modul Poku
usy a videá
poukážžka
na náku
up
odborn
nej
literatú
úry

škola

názov súťťažného prís
spevku –
pokus

ZŠ sv. Dominika Savia,
S
Škols ká 386, Dubnica
Vodn
ná turbína
nad Váh
hom
ZŠ Sam
ma Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča
Ľ
ná sopka
Vodn
ZŠ s MŠ
Š, Cádrova 23,
2 Bratislava
a – Nové mesto

v zateplenia nna teplotu v domčeku
Vplyv

ZŠ Kulííškova 8, Bra
atislava – Ru
užinov

Poku
us so zariadeením na zach
hytávanie
dažď
ďovej vody

ZŠ Sam
ma Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča
Ľ
ná turbína
Vodn
Evanjelická spojená
á škola, M. R. Štefánika 17, Vplyv
v vonkajších podmienok na
n produkciu
u
Martin
napätia solárnehoo článku
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom,
Energ
getická továrreň
Myslavsská 401, Košice – Myslavva
ZŠ s MŠ
Š Školská 17
7/24, Pliešovcce

Ako šetríme
š
- neššetríme elekttrickú energiu
u

6
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Cen
ny
Hlavná s
súťaž:
c
cena v celko
ovej hodnotte 3 650 eur
1.
Realizáccia komplexn
ného energettického audittu alebo ene
ergetické opa
atrenie pre bbudovu školy
y v hodnote 1 600
eur, poskytnutie finančných prostriedkov pre školu na ná
ákup učebnýc
ch pomôcok v hodnote 1 000 eur, ossobná
p žiakov v celkovej hoodnote 300 eur.
e
Komunikkačný
odmena pre učiteľa//tím učiteľov 600 eur a vvecné ceny pre
balík v h
hodnote 150 eur.
2.
c
cena v celko
ovej hodnotte 3 350 eur
Realizáccia komplexn
ného energettického audittu alebo ene
ergetické opa
atrenie pre bbudovu školy
y v hodnote 1 600
eur, posskytnutie fina
ančných pros
striedkov pre
e školu na nákup učebný
ých pomôcokk v hodnote 800 eur, ossobná
odmena pre učiteľa//tím učiteľov 500 eur a vvecné ceny pre
p žiakov v celkovej hoodnote 300 eur.
e
Komunikkačný
balík v h
hodnote 150 eur.
3.
c
cena v celko
ovej hodnotte 2 950 eur
Realizáccia komplexn
ného energettického audittu alebo ene
ergetické opa
atrenie pre bbudovu školy
y v hodnote 1 600
eur, posskytnutie fina
ančných pros
striedkov pre
e školu na nákup učebný
ých pomôcokk v hodnote 500 eur, ossobná
odmena pre učiteľa//tím učiteľov 400 eur a vvecné ceny pre
p žiakov v celkovej hoodnote 300 eur.
e
Komunikkačný
balík v h
hodnote 150 eur.
4. - 7. ce
ena v celkov
vej hodnote 950 eur
Poskytnu
utie finančnýých prostried
dkov pre škkolu na nákup učebných
h pomôcok v hodnote 300 eur, ossobná
odmena pre učiteľa
a 200 eur a vecné cen
ny pre žiako
ov v celkove
ej hodnote 3300 eur. Ko
omunikačný balík
v hodnotte 150 eur.
né uznanie za
z mimoriadnu prácu s komunitou pre 2 základ
dné školy
Osobitn
Poskytnu
utie poukážkky na nákup kníh v hodno
ote 200 eur.
Počas trrvania súťažže EkoFond celkovo odo
ovzdal 16 ko
omunikačnýc
ch balíčkov v celkovej ho
odnote 2 400
0 eur
školám, ktoré splnili podmienky prihlásenia
p
ka
ampane do Hlavnej
H
súťaže.
dulov:
Súťaž v rámci mod
Hlavná c
cena v hodn
note 500 eurr
Poskytnu
utie finančnýých prostried
dkov na nák up učebných
h pomôcok v hodnote 5000 eur pre školu,
š
ktorá získa
najväčšíí počet bodovv za súťažné
é príspevky.
na cena za najaktívnejš
n
šieho učiteľa
a
Špeciáln
Učebné pomôcky v hodnote
h
150 eur
na cena za najobľúbene
n
ejší príspev
vok
Špeciáln
Učebné pomôcky v hodnote
h
150 eur
1 poukážok na nákup odbornej
Počas trrvania súťažže EkoFond odovzdal 21
o
literratúry pre autorov najlepších
súťažnýcch príspevko
ov na všetkýc
ch moduloch
h platformy v celkovej hod
dnote 1 575 eeur.
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Informác
cie o víťazn
ných proje
ektoch
Víťazi H
Hlavnej súťťaže
HLAVNÁ
Á SÚŤAŽ
1. miestto
Škola: Z
Základná škola T. J. Moussona, Mic
chalovce
Názov p
projektu: Kd
de bolo, tam bolo
b
Autor/ka
a: Mgr. Lenkka Paľová
Pod ved
dením pani učiteľky
u
Lenk
ky Paľovej sa
a do kampan
ne s názvom
m Kde bolo, ttam bolo akttívne zapojili žiaci
zo ZŠ n
na Ulici T.J. Moussona v Michalovcciach. Jednotlivé aktivity kampane sspájala téma
a štyroch živvlov –
zeme, vvody, ohňa a vzduchu, ktoré zárovveň upozorň
ňovali na dô
ôležitosť eneergie v našo
om živote. Mladí
ekológovvia pripomín
nali svojej komunite
k
zá
ásady šetrenia energie mnohonásoobnými spôsobmi, napríklad
prostredníctvom Dňa
a nenakupov
vania, vypnu tím každej druhej
d
lampy
y v meste, huustením pneumatík na autách
rodičov, či zorganizo
ovaním ZRPŠ
Š pri svetle ssviečok. Vše
etky aktivity boli
b podloženné presným výpočtom
v
ússpory.
Svoju prredstavu o še
etrení energiie prezentovvali žiaci rôzn
nymi spôsobmi pred rodi čmi, obyvate
eľmi mesta, ale
a aj
predstavviteľmi mesta
a Michalovce
e. Výnimočn
né pritom je, že sa pri tom
t
zameriaavali na prev
venciu vytvá
árania
odpadu a plytvania energiou,
e
nielen na odško
odnenie ich výsledkov.
v
2. miestto
Škola: Z
Základná škola, Mierové
é námestie, Handlová
Názov p
projektu: EN
NEMES - Ene
eMes
Autor/ka
a: Mgr. Iveta
a Jakubová
Pod vedením pani uččiteľky Ivety Jakubovej s a do kampan
ne s názvom
m ENEMES - EneMes akttívne zapojilii žiaci
zo ZŠ na
a Mierovom námestí 255
5 v Handlove
ej. Žiaci – realizátori osvetovej kamppane – si vlas
stnoručne vyyrobili
žlté odzn
naky so symbolom energ
gie a oslovovvali nielen sv
vojich rodičov
v, učiteľov a spolužiakov, ale aj zástu
upcov
mesta a redaktorov regionálnej TV.
T Žiaci osllovovali obyv
vateľov formou živej rekl amy a vyzýv
vali ich k tried
deniu
odpadu, so spolužžiakmi využili metódu partnerskéh
ho vyučovan
nia, natáčalli reklamné video o energii
a zorgan
nizovali vlasstný „ENEME
ES market“,, v ktorom si
s mohli žia
aci za body získané v kampani na
akúpiť
zaujímavvé predmetyy súvisiace s energiou. S
Svoje aktivity žiaci pre ce
elé mesto voppred oznamovali na messtskej
nástenke
e a v miestn
nom rozhlase
e, aby o nicch čo najviac informovali občanov mesta. V rámci kampan
ne sa
prepojili jednotlivé vyyučovacie pre
edmety med
dzi sebou a s praxou, bol uplatnený m
multidiscipliná
árny prístup.
3. miestto
Škola: Z
Základná škola sv. Dom
minika Savia , Dubnica nad Váhom
Názov p
projektu: Myysli globálne, konaj lokáln
ne!
Autor/ka
a: Mgr. Darin
na Drusová
Pani učiiteľka Darina
a Drusová a žiaci zo ZŠ
Š sv. Domin
nika Savia v Dubnici nadd Váhom zrealizovali v rámci
r
svojej ka
ampane s ná
ázvom Mysli globálne, ko
onaj lokálne! nespočetné množstvo aaktivít. Ich hla
avným spoločným
menovatteľom bola snaha
s
motivo
ovať ostatnýcch žiakov a obyvateľov
o
mesta,
m
aby nnielen šetrili energiu
e
potre
ebnú,
napríklad
d, na likvidá
áciu odpadu, vo svojom každodenno
om živote, ale aby popri tom nezabú
údali odpad, ktorý
sami vyytvárajú, min
nimalizovať. Žiaci v rám
mci kampane zrealizova
ali Ekologickko-energetic
cký týždeň, kedy
erejnosť. Ok
realizova
ali rôzne akktivity a podu
ujatia pre ve
krem distribúcie informaačných leták
kov zorganizzovali
besedy s pracovníkm
mi odboru životného pro
ostredia Mes
stského úrad
du v Dubnicii nad Váhom
m, s distribúttorom
ekologicckých, ekonomických a na
ajmodernejš ích svietidiel, s majiteľmi nízkoenergeetických pasívnych domo
ov a s
vlastníkm
mi slnečných
h kolektorov.. Vo svojom ekostánku zriadili ekoporadňu, kdee širokej vere
ejnosti odporúčali
rôzne e
energetické opatrenia a informovali o najnovšíc
ch trendoch
h v oblasti eenergetiky. Kampaň svvojimi
rôznorod
dými aktivitam
mi oslovila široké spektru
um občanov.
miesto
4. - 7. m
Základná škola Apoštola Pavla, Lip
ptovský Miku
uláš
Škola: Z
Názov p
projektu: Energiou šetrím
me my, skús to aj ty!
Autor/ka
a: Mgr. Eva Brčeková
B
Kampaň
ň realizovaná
á žiakmi zo ZŠ Apoštolla Pavla v Liptovskom
L
Mikuláši
M
podd vedením pani
p
učiteľkyy Evy
Brčekove
ej s názvom
m Energiou šetríme
š
my, skús to aj ty! sa vhodne zameralaa na energe
etickú efektívvnosť
v domáccnostiach. Žia
aci najprv v skupinách
s
vyytvorili modely bytov, v kttorých sa eneergia šetrí, re
esp. je racionálne
a efektívvne využívan
ná, a naproti tomu aj mod
dely bytov, kde
k sa energ
giou plytvá. N
Na týchto mo
odeloch následne
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navrhova
ali možnosti šetrenia ene
ergie a disku
utovali ich so
o svojimi vrs
stovníkmi. Miiestnu komunitu sa realizzátori
kampane
e rozhodli osloviť
o
mode
erne – čo na
ajväčšiemu počtu svojich známych a priateľov rozposlali e--mail,
v ktorom
m informovali adresáta o potrebe še
etrenia enerrgie, o jedno
oduchých moožnostiach ako šetriť, a tým
podnietilli ich samosttatné zamys
slenie sa nad
d problémom
m. Adresáta tiež žiadali o ďalšie pre
eposlanie e-m
mailu.
Vyvrcholením osvetových aktivíít bola samo
otná kampaň v podobe pochodu m
mestom. Rea
alizátori kam
mpane
kombiná
áciou týchto aktivít
a
dosiah
hli široké pokkrytie pri informovaní o možnostiach
m
a potrebe šetrenia energie.
Základná škola, Jedľové
é Kostoľany
y
Škola: Z
Názov p
projektu: BO
OS energia v našej obci
Autor/ka
a: Mgr. Gabrriela Šurínov
vá
Pani učiiteľke Gabrie
ele Šurínove
ej a tímu jej žiakov zo ZŠ
Z v Jedľový
ých Kostoľaanoch sa podarilo zrealizzovať
jedinečn
nú kampaň s názvom BO
OS energia v našej obci, ktorej
k
témou bolo šetreni e energie v troch
t
oblastia
ach –
B ako bicykel, O ako osvetlenie
e a S ako sp otrebiče. To
omuto jasném
mu a priamoočiaremu ene
ergetickému cieľu
kampane
e boli prisp
pôsobené vš
šetky aktivityy pre žiako
ov aj komun
nitu v obci. Žiaci pod vedením
v
uččiteľky
a s pomo
ocou svojich
h otcov vytvo
orili bicykel n
na výrobu ele
ektrickej energie, čím kreeatívnym spô
ôsobom pod
dnietili
záujem žiakov o prírodné vedy. V spoluprá
áci s obecným
m úradom realizátori kaampane informovali vere
ejnosť
o možno
ostiach a fin
nančných a energetickýých úsporá
ách pri výmene vereejného osve
etlenia, čím
m jej
sprostred
dkovali výho
ody rekonštru
ukcie a mode
ernizácie. V neposlednom
n
m rade žiaci vvyhľadávali možnosti
m
šettrenia
energie vo svojich
h domácnos
stiach v kažždodennom živote a o svojich zissteniach akttívne inform
movali
spoluobččanov. Za mimoriadne
m
za
apojenie a ú
úzku spoluprá
ácu realizáto
orov kampanne s miestnou komunitou
u patrí
pani učitteľke a žiako
om osobitné uznanie.
u
Škola: Z
Základná škola s maters
skou školou
u, Pliešovce
e
Názov p
projektu: Energia v našej
ej obci
Autor/ka
a: RNDr. Ann
na Macková
Žiaci zo ZŠ s MŠ v Pliešovciach pod vede ním pani uč
čiteľky Anny Mackovej zzrealizovali osvetovú
o
kam
mpaň
s názvom
m Energia v našej obci, pričom
p
sa za
amerali na še
etrenie energ
gie v domácnnostiach v ob
bci. Žiaci prip
pravili
anketovýý lístok, ktorrým zisťovalli či a ako o
obyvatelia ob
bce šetria energiu a akoo využívajú slnečnú ene
ergiu.
Anketovýý lístok vyplnili zástupco
ovia približne
e 150 domác
cností. Žiaci na základe výsledkov prieskumu
p
vybrali
energiu, ktorej obyvvatelia míňajjú najviac, a vyzdvihova
ali možnosti jej šetreniaa. Rovnako propagovali druh
energie, ktorú obyva
atelia obce dn
nes využívaj ú najmenej – slnečnú en
nergiu. V naddväznosti na tieto aktivityy žiaci
zorganizzovali počas akcie v obci aj výstavu v kultúrnom dome, ktorou opäť apeloovali na obyv
vateľov obce
e, aby
o svojej dom
sa zamyysleli nad po
otrebou šetriť energiu vo
mácnosti, ob
bci a na Zem
mi. Za mimo
oriadne zapo
ojenie
a úzku sspoluprácu re
ealizátorov ka
ampane s m
miestnou kom
munitou patrí pani
p
učiteľkee a žiakom osobitné uzna
anie.
Škola: Z
Základná škola, Svrčino
ovec
Názov p
projektu: Všiimnú si rodič
čia, že šetrím
m energiu a prírodu?
p
Autor/ka
a: Mgr. Martiina Kullová
Žiaci zo ZŠ vo Svrččinovci pod vedením pa
ani učiteľky Martiny Kullovej zrealizzovali vo svo
ojej obci kam
mpaň
s názvom
m Všimnú sii rodičia, že šetrím enerrgiu a prírod
du?, ktorá ma
ala preventívvny charakte
er a ktorej cieľom
bolo na
aučiť ostatnýých žiakov a komunitu šetriť, zme
eniť svoje správanie
s
a byť vnímav
vejší k životn
nému
prostrediu. Pre zap
pojenie osta
atných žiakkov školy uplatnili
u
reallizátori kam
mpane metódu partnersského
vyučovania, kedy vyytvorili na škole
š
energe
etickú triedu a mladším spolužiakom
m zadali aj domácu úlo
ohu –
realizova
ať u seba doma malé
é energetickké opatrenia
a. Verejnos
sť o prebiehhajúcej kam
mpani inform
movali
prostredníctvom svo
ojej webove
ej stránky a Svrčinovského spravo
odaja. Svojiich rodičov deti zapojiili do
energeticckých opatre
ení v domácnosti. Na ZR
RPŠ potom pani učiteľka
a zisťovala, či si všimli, že ich deti doma
d
mpane sa podarilo
realizujú
ú takéto opa
atrenia a stre
etla sa s pozzitívnym ohlasom. Realiizátorom kam
p
skuttočne
zapojiť kkomunitu a prostredníctv
p
om vrstovnícckeho vzdelá
ávania efektívne vtiahnuuť do deja aj ostatných žiakov
ž
školy.

Víťazi S
Súťaže v rá
ámci modulov
MODUL ŠKOLA V AKCII
A
– 1. UZ
ZÁVIERKA
Škola: Z
Základná škola sv. Dom
minika Savia , Dubnica nad Váhom
recyklujme!!
Názov p
príspevku: Nelikvidujme,
N
Autor/au
utori: Mgr. Darina
D
Druso
ová
V rámci aktivity s príznačným
p
názvom
n
Nellikvidujeme, recyklujeme
e! mali žiacii zo ZŠ sv. Dominika Savia
S
v Dubnicci nad Váhom
m pod vedením pani uččiteľky Dariny
y Drusovej možnosť
m
byťť pútavou formou informo
ovaní
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o dôsle
edkoch vylievvania použ
žitého oleja
a do vodo
ovodných a kanalizaččných sietí. Zároveň bola
zriadená
á ekohliadka,, úlohou kto
orej bolo v stanovenom
m čase odo
oberať použžitý kuchyns
ský rastlinnýý olej
od žiako
ov a zaznam
menávať jeh
ho prinesené
é množstvo. V rámci aktivity sa koonala aj súťťaž o najlepšieho
zberateľa a najkrajšíí leták. Pozitíívnou stránko
ou je najmä zapojenie širrokej verejnoosti a rodičov
v ako aj realizácia
počas ce
elého školské
ého roka.
Škola: Z
Základná škola T. J. Moussona, Mic
chalovce
Názov p
príspevku: Tma
T
zbližuje
Autor/au
utori: Mgr. Lenka
L
Paľová
á
Žiaci, rod
dičia aj učite
elia mali mož
žnosť na vlasstnej koži za
ažiť, že „tma zbližuje“. Poočas dňa ZR
RPŠ žiaci ZŠ
Š T. J.
Mousson
na v Michalo
ovciach navš
štívili každú ttriedu, aby pod
p
vedením
m pani učiteľľky Lenky Pa
aľovej inform
movali
o možno
ostiach šetre
enia energie.. Vyzvali vše
etkých, aby 30. novemb
bra (Deň nennakupovania
a) zostali doma a
strávili ta
ak spoločné
é chvíle v kruhu svojich blízkych, a to bez elekttrickej energgie. Mnohí sú len veľmi málo
informovvaní o jedno
oduchých en
nergetických opatreniach
h, ktoré sa dajú
d
realizovvať v domác
cnostiach, ako
a
aj
o zmene
e konzumnéh
ho spôsobu života
ž
ľudí, n
náročného na
a spotrebu a zdroje energgie. Táto aktivita mala ukkázať,
že aj ma
alé energetickké opatrenia majú zmyse
el a môžu by
yť zároveň aj príjemné.
A
– 2. UZ
ZÁVIERKA
MODUL ŠKOLA V AKCII
Základná škola sv. Dom
minika Savia , Dubnica nad Váhom
Škola: Z
Názov p
príspevku: Energiu
E
načerpáme, zada
armo ju pritom
m máme!
Autor: M
Mgr. Darina Drusová
D
Tím pod
d vedením pa
ani učiteľky Dariny Drussovej zo ZŠ sv. Dominika
a Savia v Duubnici nad Váhom
V
zrealizoval
energeticcké opatrenie, ktorým dokážu
d
ušettriť skoro 18
80 eur ročne
e. Energetickké opatrenie
e je založen
né na
využívan
ní inovatívnyych, ekologic
ckých a ekon
nomických zariadení vysokej energet
etickej efektív
vnosti - solárrnych
nabíjačie
ek a multifunkčného zariadenia dettekujúceho a stabilizujúc
ceho veľkossť pretekajúc
ceho elektricckého
prúdu sp
potrebičmi za
abezpečujúceho vypnutie
e spotrebičov
v ponechaný
ých v pohotoovostnom rež
žime a slúžia
aceho
aj ako prepäťová ochrana. Projekt
P
je in
novatívny niielen z hľadiska prepoj enia viacerý
ých vyučovacích
predmettov, ale zapájja aj kreatívn
ne myslenie jjeho realizáttorov.
Škola: Z
Základná škola T. J. Moussona, Mic
chalovce
Názov p
príspevku: Každú
K
sekund
du jedna kva
apka
Autor: M
Mgr. Lenka Paľová
P
a sa zača
Realizáccia tohto energetickéh
e
ho opatrenia
ala zistením
m východis kového sta
avu úniku vody
z opotrebovaných vo
odovodných batérií. V ďalšej fáze žiaci zo ZŠ
Š T. J. Mooussona v Michalovciach
h pod
m pani učiteľkky Lenky Pa
aľovej na hod
dinách fyziky
y merali, zisťťovali a zapiisovali, koľko
o kvapiek kvvapká
vedením
z týchto batérií za časové
č
obdo
obie jeden rrok, čo činilo
o 75,7 m3 vody.
v
Vďaka podpore Ek
koFondu, ro
odičov
žiakov, a
ale aj informo
ovaniu zo strrany detí o p
problematike úniku vody sa
s podarilo ddocieliť nielen
n výmenu sta
arých
batérií za
a nové, ale aj
a obnovu hygienických zzariadení.
Škola: E
Evanjelická spojená
s
ško
ola, Martin
Názov p
príspevku: Economy
E
ligh
ht
Autor: M
Mgr. Dušan Haško
H
Žiaci 9. ročníka z Evvanjelickej sp
pojenej školyy v Martine pod
p vedením
m pána učiteeľa Dušana Haška
H
prepo
očtom
potvrdili správnosť teoretickej
t
úspory
ú
pri výýmene starý
ých žiaroviek
k za ekologiické LED žiarovky, poku
usom
overili re
eálnu úsporn
nosť LED svietidiel a vyro
obili infoplag
gát, ktorý bol použitý pri informačnej kampani v škole.
š
O priebe
ehu jednotlivvých krokov
v projektu ro
odičov i osta
atných žiakov
v informova li prostrednííctvom školsského
časopisu
u, facebooko
ovej skupiny školy
š
a regio
onálneho webu.
MODUL MODERNÉ VYUČOVAN
NIE – 1. UZÁ
ÁVIERKA
Evanjelická spojená
s
ško
ola, Martin
Škola: E
Názov p
príspevku: In
nfostánok SA
AVE ENERG
GY
Autor/au
utori: Mgr. Dušan
D
Haško
o
V priesto
oroch telocvvične Evanje
elickej spoje
enej školy v Martine zre
ealizovali žiaaci spolu s pánom učitteľom
Dušanom
m Haškom je
edinečný inffostánok, kde
e prezentova
ali množstvo
o rozmanitýcch aktivít. Ok
krem príručkky pre
domácno
osti s tematikou šetrenia
a energie v meste i dom
mácnostiach, ktorú vytvoorili na hodin
nách prírodovedy,
prebehol v tomto sttánku aj kvííz koncipova
aný na hodine informatiky, ako aj prezentácia posterov žiakov
ž
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o možno
ostiach šetrenia energie v domácnosttiach. Zaujím
mavým vstupom bola aj pprezentácia solárneho
s
pa
anelu.
Projekt, ktorý dokáza
al naplno vyu
užiť možnostti vyučovacíc
ch predmetov
v.
Škola: Z
Základná škola, Kulíško
ova, Bratisla
ava
Názov p
príspevku: Príbeh
P
z mes
stečka Šetrím
me energiou
Autor/au
utori: Mgr. Antónia
A
Mišeková
Aktivita, ktorá spája detskú predstavivosť a vvzdelávanie v oblasti šetrenia energi e a jej obnov
viteľných zdrrojov.
Žiaci zo ZŠ na Kulíškovej ulici v Bratislave po
od vedením pani učiteľky
y Antónie Miššekovej vlastnoručne posstavili
realistickkú maketu „m
mesta budúc
cnosti“, ktoré
é nazvali „Še
etríme energiou“. Súčasťťou projektu bola aj nara
atívna
časť, kedy deti rozprávali vlastné
é príbehy od
dohrávajúce sa v tomto mestečku
m
mootivované prríbehmi vyda
anými
Európskkou komisiou. Mestečko, v ktorom z n
neba padajú len
l snehové vločky z reccyklovaných materiálov...
m
MODUL MODERNÉ VYUČOVAN
NIE – 2. UZÁ
ÁVIERKA
Škola: Z
Základná škola, Mierové
é námestie, Handlová
Názov p
príspevku: Naša
N
energia
a
Autor: M
Mgr. Iveta Jakubová
Projektové vyučovan
nie pani učitteľky Ivety JJakubovej je
e zamerané na motiváciuu detí vyhľa
adávať inform
mácie
o energii a dôvodoch
h plytvania energiou
e
niele
en v slovens
skom, ale aj cudzom jazyyku a na ilus
stráciu toho, akým
šikovným
m a užitočným spôsobom
m je možné n
nadobudnuté
é teoretické vedomosti
v
krreatívne upla
atniť v praxi. Žiaci
zo ZŠ n
na Mierovom
m námestí v Handlovej ssi potom v skupinách pre
ezentovali too, čo spoloč
čne vytvorili napr.
model m
mesta, rolovvé hry, plag
gát alebo ssúťaž. Pri projekte
p
si tak
t
rozvíjali aj podnika
ateľské myslenie,
zodpove
ednosť či scchopnosť pra
acovať v tím
me a uvedom
mili si ekolog
gickú ale aj finančnú dô
ôležitosť šettrenia
energie.
Škola: Z
Základná škola, Svrčino
ovec
Názov p
príspevku: Energia
E
a eko
ológia v naše
ej dedine
Autor: M
Mgr. Martina Kullová
Cieľom aktivity pani učiteľky Ma
artiny Kullovvej a žiakov zo ZŠ v Svrčinovci boloo zdokumen
ntovať, aké druhy
d
energie využívajú obyvatelia
zistiť aké je
o
Svrčinovca,
S
j ich pove
edomie o ekkológií a sprrostredkovaťť túto
informácciu. Prostredn
níctvom rôzn
nych kreatívn
nych činností (prezentácie) a jednoduuchých štatis
stických nástrojov,
ako je na
apríklad ankketa, poukáza
ali na devasttačný účinok
k smogu a ky
yslých dažďoov. To všetko
o prostrednícctvom
partnerského vyučovvania, kedy žiaci vyššieh
ho ročníka tlmočili
t
inform
mácie žiakom
m ročníka nižšieho. Výssledky
skúmaniia odovzdali prostredníctv
vom tlače aj širšej verejn
nosti.
Základná škola T. J. Moussona, Mic
chalovce
Škola: Z
Názov p
príspevku: Návšteva
N
Autor: M
Mgr. Lenka Paľová
P
Mladé ekkologičky zo
o ZŠ T. J. Mo
oussona v M ichalovciach
h si pod vede
ením pani uččiteľky Lenky
y Paľovej prip
pravili
pre deti v materskýcch škôlkach vlastné divad
dielko o nep
poslušných deťoch,
d
ktoréé sa nevedia
a správať. Ukkázali
ušné deti ne
echávajú pusstenú vodu, nezhasínajú svetlo, netrriedia odpad alebo odhadzujú
im, ako také neposlu
odpadkyy na zem. Cie
eľom bolo, aby
a si aj najm
menší osvojilli každodenn
né návyky um
možňujúce šetrenie enerrgiami
už od úttleho veku. Ďalšia fáza je príprava o
osvetových letáčikov. Ak
ktivita vyzdvvihuje rovesn
nícke vzdelávanie
a u detí, ktoré sa na chvíľu stanú
ú hercami, bu
uduje sebave
edomie.
MODUL MODERNÉ VYUČOVAN
NIE – 3. UZÁ
ÁVIERKA
Škola: G
Gymnázium J. A. Rayma
ana, Prešov
v
Názov p
príspevku: Slnečné
S
Ekom
mesto Prešo
ov
Autor: P
PaedDr. Iveta
a Štefančínová, PhD.
Spoluprá
ácou profeso
orov so štud
dentmi z Gym
mnázia J. A.
A Raymana v Prešove ppod vedením
m pani profesorky
Ivety Šte
efančínovej vznikla
v
nápa
aditá aktivita integrujúca poznatky a zručnosti z ffyziky, chém
mie a slovensského
jazyka a literatúry. Cieľom
C
bolo priblížiť
p
alterrnatívne zdro
oje energie. Výsledkom jje súbor aktivít vrstovnícckeho
vzdeláva
ania medzi prímou
p
a žiak
kmi druhého ročníka, v rá
ámci ktorého sa udiali akttivity ako tvorba a prezen
ntácia
pracovné
ého listu ozzrejmujúceho
o chemické a fyzikálne javy, žiacka konferenccia spojená s prezentovvaním
modelovv ekologickýcch domov a diskusia
d
o še
etrení energie
e v domácno
ostiach.
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Škola: Z
Základná škola, Lieskov
vec
Názov p
príspevku: Ekoreklamy
E
- LEGO anim
mácie
Autor: M
Mgr. Lenka Hudecová
H
Žiaci 1. stupňa ZŠ v Lieskovci spoločne s p
pani učiteľko
ou Lenkou Hudecovou
H
vvytvorili 4 krrátke jedineččné a
podnetné
é animované
é filmy pom
mocou lega, ktoré majú nielen vzdelávaciu, ale aj umeleckú
ú hodnotu. Videá
V
prinášajú
ú témy únikku tepla, plyttvania vody,, recyklácie odpadu, či šetrenia eleektrickej ene
ergie netradičným
spôsobo
om - od tvorb
by príbehu k samotnej re
ealizácii, zah
hŕňajúc aj ob
bhajobu vlasstných posto
ojov a rozhod
dnutí,
rozvoj zrručnosti, logiky, predstav
vivosti a vytvo
orenie finálne
eho produktu
u krok za krookom.
Škola: Z
Základná škola Apoštola Pavla, Lip
ptovský Miku
uláš
Názov p
príspevku: Myšlienku
M
šettrenia energiie šírime v na
ašej komunitte – v našej ttriede
Autor: M
Mgr. Eva Brččeková
Žiaci zo ZŠ Apoštola
a Pavla v Lip
ptovskom Mikkuláši pod ve
edením pani učiteľky Evyy Brčekovej v rámci pred
dmetu
výtvarná
á výchova zrrealizovali modely
m
bytovýých domov, v ktorých sa
a energiou ššetrí a v ktorrých je využívaná
neefektívvne. Prezentovali svoje modely, uká
ázali a navrh
hovali možno
osti energeticckých opatre
ení, ktoré byy bolo
možné zzrealizovať, prípadne poukázali na e
existujúce rie
ešenia. Aktiv
vita u detí poodporuje rozvoj argumen
ntácie
s využitím konkrétnyych modelov.
MODUL POKUSY A VIDEÁ – 1. UZÁVIERK
KA
Škola: Z
Základná škola Sama Cambela, Slo
ovenská Ľup
pča
Názov p
príspevku: Vodná
V
turbína
a
Autor/au
utori: Mgr. Eva
E Žaloudko
ová
Aktivita, prostrednícttvom ktorej pani
p
učiteľka Eva Žaloudková zábavn
nou formou ppribližuje žiakom zo ZŠ Sama
S
Cambela
a v Slovenskkej Ľupči ene
ergiu vody a jej transforrmáciu na elektrickú eneergiu. Aktivity
y približujú nielen
n
históriu a činnosť vo
odnej elektrárrne v Sloven
nskej Ľupči, ale
a pozitívny
ym spôsobom
m nútia žiako
ov premýšľať nad
otázkam
mi súvisiacimii s jej činnosťou. To všettko s pomoco
ou jednoduchej papierovvej turbíny, kttorá je nenárročná
na výrob
bu. Aktivita obsahuje podrobný metod
dologický pos
stup.
Škola: Z
Základná škola sv. Dom
minika Savia , Dubnica nad Váhom
Názov p
príspevku: Vodná
V
turbína
a
Autor/au
utori: Mgr. Darina
D
Druso
ová
Prostred
dníctvom sam
mostatnej pre
ezentácie o e
energii a jej rôznych druh
hoch a pokussu, ktorý dem
monštruje čin
nnosť
vodnej tturbíny, mali mladšie de
eti zo ZŠ svv. Dominika Savia v Dub
bnici nad Vááhom možno
osť dozvedie
eť sa
netradičn
ným spôsobom podané informácie o
od svojich sttarších spolu
užiakov pod vvedením pani učiteľky Dariny
D
Drusove
ej, a to za príítomnosti kam
mery... Aktivvita, ktorá zapája nielen samotných
s
žžiakov do pro
ocesu výučbyy, ale
tiež ukazzuje, aký dôležitý je rovno
ocenný vzťa h učiteľa a žiaka.
ž
KA
MODUL POKUSY A VIDEÁ – 2. UZÁVIERK
Škola: Z
Základná škola Sama Cambela, Slo
ovenská Ľup
pča
Názov p
príspevku: Vodná
V
sopka
Autor: M
Mgr. Eva Žalo
oudková
Žiaci zo
o ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči pod vedením
v
pan
ni učiteľky E
Evy Žaloudk
kovej inovatívnym
spôsobo
om získavajú
ú vedomostii o využití g
geotermálnej energie, súčasťou proojektu je aj pokus, ktorrý za
pomocou
u nenákladn
ných prostrie
edkov ilustru
uje činnosť sopky. Aktiv
vita spája vvedomosti z oblasti geog
grafie
a fyziky a zábavnou formou približuje možnossti využitia geotermálnej energie.
Škola: Z
Základná škola s maters
skou školou
u, Cádrova, Bratislava
Názov p
príspevku: Vplyv
V
zateple
enia na teplottu v domčeku
u
Autor: R
RNDr. Viera Keszeghová
K
Vďaka d
domčekom, ktoré žiaci zo ZŠ s MŠ
Š na Cádrovej ulici v Bratislave
B
poostavili spolu
u so svojou pani
učiteľkou
u Vierou Kesszeghovou z lega, mali m
možnosť zaž
žiť a reálne vyhodnotiť
v
vpplyv energettického opatrrenia,
akým je
e zatepľovanie. Deti merali
m
teplotu
u vo vnúto
orných aj vo
onkajších prriestoroch, a to na príklade
jednoducchých domččekov zhoto
ovených z le
ega a zatep
plených kartó
ónom a polyystyrénom. Aktivita je veľmi
v
názorná a inovatívna
a.
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Škola: Z
Základná škola, Kulíško
ova, Bratisla
ava
Názov p
príspevku: Pokus
P
so zarriadením na zachytávaniie dažďovej vody
v
Autor: M
Mgr. Lenka Šebianová
Š
Cieľom p
pokusu pani učiteľky Lenky Šebiano
ovej je ukáza
ať žiakom zo
o ZŠ na Kullíškovej ulici v Bratislave
e, ako
možno zznížiť spotreb
bu vody v do
omácnosti a a
ako efektívne
e možno vyu
užiť rozdiel c hemického zloženia
z
dažď
ďovej
vody a bežnej vodo
ovodnej vod
dy. Okrem e
ekonomickéh
ho aspektu je tu aj asppekt ekologiický. Rovnako je
pokusom
m možné uká
ázať výhodu
u dažďovej vvody, ktorej zloženie
z
má z hľadiska ttvrdosti úplne iné kvalita
atívne
vlastnosti.
MODUL POKUSY A VIDEÁ – 3. UZÁVIERK
KA
Škola: E
Evanjelická spojená
s
ško
ola, Martin
Názov p
príspevku: Vplyv
V
vonkajš
ších podmien
nok na produ
ukciu napätia
a solárneho ččlánku
Autor: M
Mgr. Dušan Haško
H
Výsledko
om pokusu realizovanéh
r
o žiakmi 9. rročníka z Ev
vanjelickej sp
pojenej školyy v Martine je
e video, z kto
orého
teoretickké závery je možné využ
žiť v reálnom
m živote pri inštalácii solárnych článnkov s cieľom
m dosiahnutiia ich
väčšej e
efektívnosti a teda aj návratnosti
n
vvynaloženej investície pri výrobe ellektrickej energie. Pokus bol
zrealizovvaný pod ved
dením pána učiteľa Duša
ana Haška v rámci kamp
pane školskýých solárnych
h dní a poukazuje
na závisslosť medzi veľkosťou napätia
n
prod
dukovaného solárnym článkom a zm
menou vonka
ajších podmienok
prostredia.
Škola: S
Súkromná zá
ákladná ško
ola s maters
skou školou pre žiakov a deti s autiizmom, Koš
šice
Názov p
príspevku: Energetická
E
továreň
t
Autor: In
ng. Iveta Pettíková
Pokusmi realizovanýými pod ve
edením pani učiteľky Iv
vety Petíkove
ej boli žiakoom zo Súkromnej ZŠ s MŠ
v Košiciach priblíže
ené rôzne druhy
d
a pre
emeny energ
gie. Prvý po
okus približuuje činnosť vodného mlyna
m
a poukazzuje na alte
ernatívne vy
yužitie vody, druhý ilusttruje využitie
e geotermál nej energie, a napokon
n tretí
demonšttruje zotrvaččník. Názorný a metodolo
ogicky veľmi dobre spra
acovaný projjekt, ktorý de
eťom s autizzmom
dopomôžže pochopiťť nielen rôzn
ne druhy en
nergie a fyzikálne javy, ale podporíí aj rozvoj ich predstavvivosti
a tvorivo
osti.
Škola: Z
Základná škola s maters
skou školou
u, Pliešovce
e
Názov p
príspevku: Ako
A šetríme - nešetríme e
elektrickú energiu
Autor: R
RNDr. Anna Macková
M
Pokus re
ealizovaný žiakmi
ž
so ZŠ
Š s MŠ v Plie
ešovciach pod vedením pani učiteľkky Anny Mac
ckovej poukazuje
na plytva
anie energio
ou v každode
ennom živote
e, a to na prríklade bežného spotrebbiča, akým je
e osobný počítač.
Pokus kkombinuje viacero činností a prínoso
om je aj jeh
ho vyhodnote
enie. Z údajoov získaných počas me
erania
príkonu energie poččítača v rôznych režimo
och – zapnu
utý, uspatý, vypnutý, vyytiahnutý zo
o zásuvky - žiaci
vypočíta
ali, koľko energie sa dá
á ušetriť, keb
by dokázali každodenne
e svoj spotrrebič vypínať zo zásuvkky na
zvolený čas. Dôležitou súčasťo
ou bola dis kusia o tom
m, prečo je úspora eneergie dôležittá pre príro
odu a
budúcno
osť.
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