
Záhorské osvetové stredisko Senica, Mesto Senica ... 

 

Deň Zeme 2022 
Záhorské osvetové stredisko a Mesto Senica pozývajú na prvú školskú 

ekokonferenciu v meste Senica 
 
V tomto roku si Deň Zeme pripomenieme aj prezentáciou činností jednotlivých senických škôl. 
Senické školy  sa dlhodobo zaoberajú environmentálnymi aktivitami, zapájajú sa do rôznych 
projektov, vychovávajú žiakov k citlivému prístupu k prírode i životnému prostrediu. Chceli by sme, 
aby naše školy  zviditeľnili svoje aktivity na prvej školskej ekokonferencii v meste.  

 

Cieľ:Konferencia má za cieľ:  
-vzdelávať deti a mládež v environmentálnej sfére,  
- prezentovať environmentálne aktivity škôl Senice,  
- zdokonaľovanie prezentačných schopností žiakov ,  
       - vzájomne sa  inšpirovať a motivovať.  
 
 
Podmienky účasti: 

I. Účastníci:  
Zúčastniť sa môžu  žiaci Základných škôl mesta, jednotlivci alebo skupiny/triedy. 
Z každej školy sa môžu prihlásiť 3 účastníci, resp. každá škola môže pripraviť 3 
prezentácie  
 

II. Príspevky do konferencie 

Príspevkom konferencie môže byť celoročná aktivita, resp. projekt, individuálna činnosť detí 
v škole, v krúžkoch a školskom klube s environmentálnym zameraním.  

Prezentácia v MS PowerPoint – veľa obrázkov/fotiek, málo písaného textu 
Obsah prezentácie – rôzne „ekoaktivity“, do ktorých sa zapojila škola/trieda (revitalizácia 
šk. dvora, sadenie stromov, ochrana biodiverzity, budovanie príbytkov pre divo žijúce 
živočíchy, vodozádržné opatrenia, minimalizácia odpadu,...) 
Maximálny čas prezentácie: 10  minút  
Prezentujú žiaci 
Pred konferenciou, prosím, prezentácie poslať v elektronickej podobe na doleuvedenú 
mailovú adresu. Do prezentácie uviesť mená prezentujúcich študentov, názov školy, 
adresa školy, kontakt na vyučujúceho/do školy.  

Školská ekokonferencia 



 

III. Dátum a miesto konania 
Konferencia sa uskutoční 20.4.2022 v Dome kultúry v Senici od 8:00 do 14:00 
 

IV. Jednotlivé prezentácie bude sledovať odborná porota a najlepšej prezentácii udelí 
cenu. Hodnotiť sa bude obsah, spracovanie a prezentovanie. Víťaz bude odmenený 
celodennou exkurziou do niektorého Strediska environmentálnej výchovy  
 

V. Uzávierka prihlasovania 
Prihlásiť sa a posielať prezentácie môžete do 13.4.2022 

 
VI. Sprievodný program 

Vo foyeri Domu kultúry budú pripravené stoly, kde si môžu jednotlivé školy rozložiť rôzne 
propagačné materiály, fotky ap., aby si mohli účastníci konferencie pozrieť bližšie 
výsledky ich práce, rozprúdiť diskusiu, vymeniť si kontakty.  
 
 

 

Kontakt:  Bc. Anna Stromková:  stromkova.anna@zupa-tt.sk, 0918 653 092,  

                   RNDr. Ľubica Krištofová:  kristofova.lubica@zupa-tt.sk,  0905297374 
 
 

 

 

PROGRAM 20.4.2022 

8.15       Otvorenie, príhovor primátora 
Prezentácie časť I.  6 prezentácií 
9.30       prestávka, prehliadka infostánkov 
10.00    prezentácie II. 6 prezentácií  
11.00    porada poroty 
               Deti medzitým pozrú film, alebo vystúpenie  
11.30.   slávnostné vyhlásenie výsledkov 
               Tlačová beseda  
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