Podujatia na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

1. OA, Poprad - beseda so zástupcom spoločnosti Dalkia na tému "Alternatívne zdroje
energie“, zber použitých batérií, premietanie filmov
2. SOŠ Snina - prednáška "Alternatívne zdroje ", burza nápadov, prezentácia prác žiakov na
tému "Obnoviteľné zdroje"
3. SOŠ A. Warhola, Svidník - zber batérií, žiaroviek, CD nosičov, nástenné noviny, beseda s
pracovníkmi životného prostredia, prezentácia prác žiakov na tému "Obnoviteľné zdroje"
4. Gymnázium Lipany - besedy o šetrení energie, celoročný zber bateriek, informačný panel
o netradičných zdrojoch energie
5. SOŠ technická, Stará Ľubovňa - prezentácia o úsporných žiarovkách, exkurzie, besedy o
obnoviteľných zdrojoch energie, zber PET fliaš, bateriek, CD nosičov a starých
elektrospotrebičov, vytvorenie učebnej pomôcky o histórii a vývoji žiaroviek
6. SPŠ Prešov - sledovanie filmov, beseda "Zelená planéta", súťaže - zbieranie batérií,
najkrajší výrobok z PET fliaš
7. SPŠ Svidník - EKOPIKNIK - prezentácia módnej prehliadky z odpadových materiálov
8. HA J. Andraščíka, Bardejov - rozhlasové vysielanie o šetrení energie, prezentácie žiakov
s tematikou „Obnoviteľné zdroje“, návšteva zberne surovín, premietanie filmov, beseda o
možnostiach šetrenia druhotných surovín, úprava okolia školy
9. SOŠ obchodu a služieb, Prešov - exkurzie, besedy a prednášky "Odpady a ich druhotné
využitie", nástenky "Ochrana životného prostredia, Obnoviteľné zdroje", činnosť
Environmentálneho krúžku
10. SOŠ Poprad - prednáška "Obnoviteľná energia", realizácia ekologického zhodnotenia
átria školy, dlhodobá výstava informačných panelov
11. SOŠ Stropkov - prezentácie prác žiakov - "Ako šetríme energiami doma, Šetrenie energ.
na planéte", premietanie filmu o problémoch energetiky, celoročný zber elektroodpadu
12. SOŠ technická, Svidník - zber starých bateriek, žiaroviek, CD nosičov, beseda a
sledovanie filmu "Výroba elektrickej energie"
13. SPŠ strojnícka Prešov - sledovanie filmov, prezentácie o životnom prostredí, zber
bateriek, e-learningová anketa o životnom prostredí
14. Spojená škola Ĺ. Podjavorinskej, Prešov - zber batérií, PET fliaš, súťaž o najlepší návrh
plagátu s témou udržateľnej energie, edukačné environmentálne videá premietané cez školské
prestávky

15. SPŠ elektrotechnická, Prešov - účasť na súťaži "Urob si doma Energetický audit a
vyhraj Notebook", účasť na Energetickom dni PSK ako vystavovateľ, súťaže s partnerskými
školami, fotosúťaž "Klimatické zmeny - naša výzva"
16. SOŠ Lipany - besedy o možnostiach šetrenia energiami a o využití alternatívnych zdrojov
17. Gymnázium JAR, Prešov - environmentálne pásma, prednášky spojené s besedami,
poznávacie a biologické exkurzie, účasť na súťaži "Urob si doma Energetický audit a vyhraj
Notebook"
18. SOŠ Košická 20, Prešov - beseda na tému "Klimatické zmeny a možnosti ich
zastavenia", výtvarná súťaž "Šetrenie energie, Obnoviteľné zdroje energie", zber bateriek, CD
nosičov, PET fliaš – vyhodnotenie, panely vo vestibule školy
19. SOŠ arm. gen. L. Svobodu - besedy a prezentácie "Šetrenie elektrickej energie,
Obnoviteľné zdroje", zber bateriek, výbojok, Deň bez počítačov
20. Gymnázium J. F-R Levoča - zber druhotných surovín, výstava fotografií, výstava
modelov áut na alternatívny pohon
21. Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa - besedy s vyučujúcimi, sledovanie filmov

