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A1 Mapovanie častí školského 
dvora - Az udvar 

növényzetének berajzolása 
vázlatrajzba

Mgr.Pomichal Mária, Mgr. 
Oros Éva                           Máj 
-jún 2011              

žiaci tried 5.-6.-8.                   
az 5.-6.-8. osztály tanulói

A2Vyhotovenie mapy zelene - 
A növényzet térképének 
elkészítése növénynevekkel

Mgr.Pomichal Mária            
jún 2011  mapa zelene - az iskolaudvar 

növényeinek térképe

A1 úpravy na  školskom dvore 
- az iskolaudvar fejlesztése

Mgr. Pomichal Mária       
Marec 2011 plány vyhotovené žiakmi         

- a tanulók tervei

A2  rozšírenie miesta oddychu 
na školskom dvore - a 
pihenőhely továbbfejlesztése 

Mgr. Macsicza Emőke       
Marec - jún 2011 detské ihrisko + odpočívadlo  

gyermekjátszótér + pihenő

A1 Rozdelenie plochy medzi 
triedami - Az iskolaudvar 
területének felosztása az 
osztályok között

Mgr. Pomichal Mária       
September 2010 Náčrt školského dvora - Az 

iskolaudvar tervrajza a 
felosztással

A1 Vtáčie kŕmidlá, 
zabezpečenie krmiva - 
Madáretetők kihelyezése, 
madáreledel biztosítása

Mgr. Pomichal Mária    
Október 2010 - marec 2011 
2009

Ukážka kŕmidiel, zápis v 
triednej knihe - madáretetők, 
bejegyzés az osztálykönyvbe

A2 Údržba napájadla pre 
vtákov - a madáritató 
karbantartása

Mgr. Oros Éva                
September 2010 - jún 2011                    Ukážka - bemutató

ENVIRONMENTÁLNY AK ČNÝ PLÁN 2010/2011 - Environmentális akcióterv  2010 /2011               

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA ROKA - AZ ÉV TÉMAKöRE :                                                                                                                  
Zeleň a ochrana prírody - Környezetvédelem

CIEĽ 1. Vypracovať 
inventarizáciu zelene 
školského dvora - Az 

iskolaudvar növényzetének 
feltérképezése

CIEĽ 2. Vypracovať plán 
ďaľšieho rozvoja zelene 

školského dvora - Az 
iskolaudvar növényzetének 

fejlesztési terve

CIEĽ 3.Plán údržby školského 
dvora  - Az iskolaudvar 
rendbentartásának terve

CIEĽ 4. Aktivity na zlepšenie 
podmienok pre živočíchov 

školského dvora - Az 
életfeltételek javítása az 
iskolaudvar állatvilága 

számára 

ZŠ s VJM  - Alapiskola, Školská 7, Tomášov - Fél



A1 Pomoc pri udržiavaní 
čistoty v obecných parkoch - 
Segítség a községi parkok 
rendbentartásában

Mgr. Pomichal Mária          
Priebežne - folyamatosan Triedne knihy - 

Osztálykönyvek

A2 Deň Zeme: upratovanie 
brehov Malého Dunaja - A 
Föld Napja: a Kis-Duna 
partjainak takarítása

Mgr. Pomichal Mária         
Apríl 2011 Zápis v triednej knihe - 

Feljegyzések az 
osztálykönyvekben

A3 Propagácia aktivít na 
nástenkách a v obecných 
novinách - Az iskola 
tevékenységeinek ismertetése 
faliújságokon és a 
faluújságban

Mgr. Pomichal Mária   
priebežne - folyamatosan

Nástenky a Obecné noviny - a 
faliújságok os a Faluujság

CIEĽ 5. Zapojiť sa do 
starostlivosti o verejnú zeleň v 

obci Tomášov - 
Bekapcsolódni Fél község 

közterületeinek 
karbantartásába




