


Základná škola s materskou školou, 

Rakovec nad Ondavou 2 

vznikla ako samostatný právny subjekt zriadený obcou Rakovec nad Ondavou 01.07.2003.

- budovy sú umiestnené v grófskom parku Szirmaiovcov

- školu navštevujú žiaci od 6. – 15 rokov z obcí Rakovec nad Ondavou, Moravany, Nižný Hrušov
Výchovno – vzdelávací proces našej školy je zameraný na:

- Ovládanie cudzích jazykov a kvalitné vzdelávanie vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu.
- IKT sprístupnené pre každého žiaka, učiteľa.

- Rozvoj pohybovej a telesnej kultúry.
- Environmentálna výchova a spoznávanie vlastného regiónu.

- Zmysluplné využívanie voľného času žiakov v rámci otvorenej školy /školská knižnica,  športové krúžky atď./.
- Humanizáciu výchovy a vzdelávania v činnosti školy s dôsledným dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa.

- Organizovanie, prípravu a zapájanie žiakov do olympiád a súťaží, ktoré rozvíjajú ich talent, nadanie a telesnú zdatnosť.
- Inkluzívne vzdelávanie.

http://youtu.be/se3z82jcPuU

http://youtu.be/se3z82jcPuU


ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

- vyučuje sa ako samostatný predmet ,

- časová dotácia je jedna hodina týždenne v treťom, štvrtom, šiestom a ôsmom ročníku.

/ projekt LIVEPO – Litera, veda, počtár , OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01   

"Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole / 

PREČO ?

- aby sme v  žiakoch vzbudili, prehĺbili, upevnili a rozvíjali pozitívny vzťah k prírode. 

- snažíme sa deti nielen nabíjať informáciami, ale hlavne viesť a vychovávať ich k 
starostlivosti o životné prostredie a k ochrane životného prostredia vyučovaním, kde sami, 

vlastnou aktivitou skúmajú túto problematiku. 

-vedieme ich k hľadaniu riešenia, ako odstrániť alebo minimalizovať záťaž na životné 

prostredie.



Vzduch - bezplatná vec, 

na ktorej čistotu sa musí

vynakladať stále viac peňazí.“ 

Alexi Andrejev, 1930 



Aktivity našej školy k téme Ovzdušie 

.
monitorovanie počasia

 starostlivosť o park pri škole

 exkurzie SHMU

 zapojenie sa do Európskeho týždňa mobility

monitorovanie výskytu lišajníkov v okolí školy a v obci

medzinárodný projekt Erasmus plus EXON Bádatelia prírody

 chov včiel 

 program Zelená škola



Monitorovanie počasia  

.

- v  areáli školy máme umiestnenú meteorologickú stanicu, 
na ktorej zaznamenávame každoročne v termíne od 15. 
februára do 15.marca počasie

- meteostanicu vyrobili žiaci za pomoci pána školníka 

z odpadového materiálu

- zaznamenávame  : 1, teplotu 

2, smer vetra

3, množstvo a pH zrážok



Starostlivosť o park  

.  vyhrabávanie lístia

 sledovanie zdravotného stavu drevín

 budovanie oddychových zón 

 výsadba ovocných stromov

 gabiónová záhrada 

 skalka s liečivými rastlinami

 jazierko

 náučné chodníky

 umiestňovanie hniezdnych búdok 

 prikrmovanie vtáčikov



Exkurzia SHMÚ  

.

Žiaci našej školy navštívili 

pracoviská SHMÚ v Košiciach 

a na Štrbskom plese. 

Pracovníci SHMÚ im ukázali 

meteorologickú záhradku 

s rôznymi druhmi prístrojov na 

meranie teploty vzduchu i 

pôdy, rýchlosti vetra, 

množstva zrážok a aj mnoho 

iných zaujímavosti. Vysvetlili im 

akým spôsobom, v akých 

intervaloch sa jednotlivé 

hodnoty merania zapisujú 

a ako sa vyhodnocujú.



Európsky týždeň mobility 
V spolupráci s Obecným úradom v Rakovci nad Ondavou 

sme sa zapojili do ETM v roku 2018 a 2019. 

Aktivity ETM :

 „Jazda zručnosti „

meranie intenzity dopravy

 „Špacirki po Rakovcu“

 cyklotúra

 Do školy na bicykli, skateboarde, kolobežke a pešo

 výtvarné súťaže – Dopravný prostriedok budúcnosti,  
Najekologickejší dopravný prostriedok

 trvalé opatrenie – umiestnenie dopravnej značky 



Európsky týždeň mobility 

 Deň bez áut

 beseda s policajtom 

 „ Vidieť a byť videní „

V rámci  Európskeho týždňa mobility 2018 sa nám podarilo

získať ocenenie Ministerstva životného prostredia a SAZP v kategórii 

Efektívne trvalé opatrenie za aktivitu Dopravná značka -

- prvé miesto.



Monitorovanie výskytu lišajníkov v okolí školy a 

v obci 

Naši žiaci sa zapájajú aj do 

predmetových olympiád 

prírodovedných predmetov: 

matematika, chémia, geografia, 

biológia. V rámci biologickej 

olympiády kategórie C a D-

posterová časť si už niekoľkokrát 

vybrali tému Lišajníky- indikátory 

čistoty ovzdušia, Nelegálne skládky, 

Environmentálne záťaže.  



Projekt EXON Bádatelia prírody



Bádatelia prírody „The EXPLORERS of the nature“ /  

EXON
www.exoneu.org

01.09.2017 – 31.08.2020

KOORDINÁTOR :

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou, 
Slovensko, www.zsrakovec.edupage.org

PARTNERI :

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek–Místek, 

příspěvková organizace , Česká republika, www.zs-bystrice.cz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich

, Poľsko, http://sp-bohaterowwesterplatte.superszkolna.pl

Agrupamento de Escolas de Resende, Portugalsko, www.aeresende.pt

http://www.exoneu.org/
http://www.zsrakovec.edupage.org/
http://www.zs-bystrice.cz/
http://sp-bohaterowwesterplatte.superszkolna.pl/
http://www.aeresende.pt/


Každá krajina  disponuje  témou životného 
prostredia, za ktorú je zodpovedná :

Portugalsko (rastliny, voda), 

Česko (vzduch, živočíchy), 

Poľsko (pôda, odpad), 

Slovensko ( človek, zdravie).

K téme Ovzdušie boli spracované pracovné 
listy, omaľovánky, CLIL metodiky, model 
veternej elektrárne. Žiaci navštívili národné 
parky , monitorovali čistotu ovzdušia  a vysadili 
stromy.



Pracovné listy 

 .



Omaľovánky



Model veternej elektrárne



CLIL Ovzdušie



Chov včiel 

Einstein vraj niekedy povedal: „Päť 

rokov po smrti poslednej včely 

zahynie aj naša planéta. „

V parku pri škole sa nachádza aj 

školská včelnica. 

Vitalita včiel a kvalita peľu je závislá 

od čistoty prostredia. Znečistenie 

ovzdušia oslabuje schopnosť včiel 

nasledovať vôňu kvetov k jej zdroju.



Program Zelená škola

Naša škola je od roku 2011 zapojená do programu 

Zelená škola. Podarilo sa nám získať Certifikát a Vlajku 

Zelenej školy. Prioritnou témou na nasledujúce dva roky 

je Ovzdušie. Doposiaľ sme pracovali na témach Voda, 

Odpad a Energia.



Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2 , 072 03 Rakovec nad Ondavou

IČO 3555 38 63 , DIČ 2021759465

Tel.č. 056 / 6889125  mobil: +421 915 88 33 98  

PaedDr. Jarmila Lehotayová , riaditeľka školy


