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Energetický deň v Prešovskom kraji 
plán aktivít v Strednej priemyselnej škole v Snine  

 

20. jún 2012 
Deň na vlastný pohon 

 
Aktivity v rámci tematického zamerania budú rozdelené do dvoch oblastí: 

1. priebežné aktivity – ich realizátormi budú triedne kolektívy - začiatok bude vyhlásený dňa  
18. mája 2012 a trvanie bude do 18. júna 2012  - vyhodnotenie týchto aktivít a pridelenie bodov 
pre jednotlivé triedy bude dňa 20. júna 2012 
- zoznam priebežných aktivít: 
 - grafický návrh plagátu na tému: Obnoviteľné zdroje energie – ako ich vidím ja a čo od nich  
             očakávam  - zapojí sa každá trieda  
 - zber bateriek a malých elektro spotrebičov – triedne kolektívy budú spotrebiče odovzdávať   
         do špeciálnych zberných nádob  

 
2. aktivity v rámci Energetického dňa v Prešovskom kraji dňa 20. júna 2012 – pod názvom  

Deň na vlastný pohon budú prebiehať podľa určeného harmonogramu a podľa vopred pripraveného 
programu  

 
dátum čas aktivity zodpovednosť 
 Základná podmienka: 

- celý deň sa bude riadiť leitmotívom – deň bez áut, počítačov a bez použitia elektrickej energie v škole  
- príchod do školy bez použitia motorových vozidiel – odporúčame využitie bicyklov, peši príchod a pod. 

– odporúčanie platí pre žiakov, ale aj zamestnancov školy  
20. 
jún 
2012  

8.30 hod.  Slávnostné otvorenie akcie  PaedDr. Romanová, 
riaditeľka školy  
Príhovory hostí 

 8.45  - 9.45 
hod.  

Prednáška na tému Obnoviteľné zdroje energie  
- miesto realizácie: malá telocvičňa                                                           

 

-odborník z praxe  
  a výskumu  

 9.45 - 
10.00 hod.  

Vyhodnotenie:  
 - grafického návrhu plagátu na tému: Obnoviteľné  
   zdroje energia – ako ich vidím ja a čo od nich  
   očakávam - každá trieda predstaví svoju prácu  
   a prezentuje myšlienku zobrazenú na plagáte   
- miesto realizácie: malá telocvičňa                                             

-triedne kolektívy 
-porota pridelí body 

  Vyhodnotenie:  
 - určenie poradia a pridelenie bodov za množstvo  
   odovzdaných spotrebičov a celkové zhodnotenie  
   prínosu zberu a zdôraznenie jeho významu pre  
   životné prostredie 
- miesto realizácie: malá telocvičňa                                                           

-porota pridelí body 

 10.00 – 
12.30. hod.  

Súťažné aktivity 
Súťaž  triednych kolektívov – každá trieda si určí 
zástupcov do súťaží: 
1.súťaž – zručnosť v jazde na bicykli a na pedál   
    kárach – 4 žiaci z každej triedy 

-zodpovední učitelia  
  a pomocníci zo skupiny  
  žiakov 
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- miesto realizácie: školský dvor                                    
 
2.súťaž – kvíz o obnoviteľných zdrojoch energie – 
                3 žiaci z každej triedy 
- miesto realizácie: školský dvor                                    
                                                  
3.súťaž – športové aktivity – futbal, florbal a stolný 
tenis – zapoja sa zvyšní žiaci z triedy 
- miesto realizácie: veľká telocvičňa, posilňovňa                                                       
 
Poznámka: 
-žiaci, ktorí sa nezúčastnia súťažných aktivít z rôznych 
dôvodov, budú skrášľovať a upratovať životné prostredie 
v okolí našej školy 

 priebežne Prezentácia vlastných funkčných  modelov 
obnoviteľných zdrojov energie – vytvorili ich žiaci 
SPŠ v Snine – v študijnom odbore elektrotechnika – 
budú vystavené na stanovištiach a ich činnosť budú 
popisovať autori modelov: 
- jednotlivé modely: 
- vodná elektráreň, 
- veterná elektráreň, 
- bioenergia získaná z citrónov, 
- solárne články.  
- miesto realizácie: školský dvor                                    

-autori modelov – žiaci  
 študijného odboru  
 elektrotechnika  

 12.30 - 
13.00 hod.  

Záver a vyhodnotenie Dňa na vlastný pohon: 
- zhodnotenie účelu realizácie podobných 

aktivít, ich prínos a perspektíva do 
budúcnosti – demonštrácia myšlienky – 
pochopiť, vedieť a najskôr začať u seba 
a potom pokračovať ďalej  

- sumarizácia bodov a určenie poradia 
najaktívnejšej triedy  

- odovzdanie cien a ukončenie dňa  

 

 
 
 
 
V Snine 10. mája 2012       PaedDr. Alena Romanová  
                 riaditeľka školy  


