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Banskobystrická Škola u Filipa bola založená v roku 2003. Na budúci rok teda oslávi 
10. výročie svojej existencie. Poslaním školy je poskytnúť rodičom modernú cestu vý-
chovy a vzdelávania, pripraviť deti na reálny pracovný aj osobný život a aktívne riešenie 
problémov, ktoré so sebou prináša. Vo vzdelávacom programe Školy u Filipa má kľúčové 
postavenie odborný a osobnostný potenciál učiteľa. Od neho závisí nielen zostavenie 
zmysluplného vzdelávacieho programu, ale predovšetkým spôsobilosť tvorivo ho apliko-
vať do každodennej práce s deťmi. 

Súčasťou života v škole (ale nielen v škole) sa pre deti, ich rodičov a učiteľov stala prí-
roda. Nielen v zmysle teoretickom, v rámci environmentálnej výchovy, ale najmä v zmysle 
zážitkovom. Environmentálne aktivity, ako aj školy v prírode, majú svoje stále miesto v 
školskom kalendári. Od začiatku školského roka to bol napríklad deň bez áut aj deň pešej 
chôdze do školy či zber papiera. V marci nezabudli na Svetový deň vody ani na Svetový 
deň meteorológie. Apríl sa rovnako ako vlani niesol v znamení envirotýždňa. Deti s rodičmi 
a učiteľmi čistili Malachovský les. 

„Environmentálnu výchovu máme v škole ako prierezovú tému, snažíme sa každý me-
siac, buď počas vyučovania ale hlavne v popoludňajších hodinách, hovoriť o prírode. 
A nielen hovoriť. V septembri sa napríklad zúčastňujeme cyklofestu, sme aj jeho spoluor-
ganizátori. Zbierame zelenú stopu, snažíme sa využívať bezmotorovú dopravu na presun 
do školy. Najvýznamnejší je pre nás však aprílový envirotýždeň, kedy skutočne každý 
deň, od rána do poobedia, sa nesie v duchu rôznych environmentálnych tém a aktivít. 
Témy si zvolíme sami, vlani to bola biodiverzita v meste, teraz je to ochrana životného 
prostredia všeobecne,“ hovorí koordinátorka environmentálnej výchovy v škole Miriam 
Hudobová a dodáva: „Vlani počas vyučovania mali piataci prácu s fotoaparátom, fotili 
sme rastlinky, ktoré rastú na netradičných miestach, v škáre múru a podobne. A potom 
z fotografií urobili veľký plagát. V spolupráci s banskobystrickým ZARES-om sme na 
Bakossovej ulici vysadili kríky a máme záujem ďalej sa o ne aj starať.“

Škola u Filipa je zapojená do projektu Zelená škola. Jej hlavnou témou je zvýšiť zeleň 
v triedach o 50 percent.

„Dostali sme úžasnú ponuku, jeden náš žiak, veľmi zanietený pre živé tvory a rast-
linky, má starého otca lesníka. Poprosil ho, či by nám nepomohol vytvoriť arborétum. 
Máme totiž jeden velikánsky sen! Nad Malachovom sa tvorí náučný chodník a časť z 
neho by malo byť arborétum z pôvodných drevín. Tie by sme mali vypestovať, vysadiť 
a starať sa o ne.“

Envirofilm v Škole u Filipa

Súťažný film Envirofilmu 2012

Plus päť stupňov – Ako klíma mení svetPlus päť stupňov – Ako klíma mení svet  (Rakúsko) 
réžia: Waltraud Paschinger, kamera: Franz Posch

Globálne oteplenie o 5 stupňov Celzia. Pre Alpy to nie je scenár nočnej mory ale 
predpoveď, ktorá sa stane reálnou v 21. storočí. Celé regióny, ktoré sú dnes pokryté 

ľadovcami, sa zmenia na 
lúky a pasienky, zo zales-
nených oblastí sa stane 
suchý buš. K porovnateľ-
nej udalosti došlo naposle-
dy asi pred 15 000 rokmi 
a znamenala koniec ostat-
nej doby ľadovej. Vtedy 
nárast teploty prebiehal 
5000 rokov. Tentoraz 
k tomu v Alpách dôjde 
behom asi 100 rokov! 
Dôsledky budú ďaleko-
siahle. Biológovia očaká-
vajú, že v strednej Európe 
vyhynie každý štvrtý druh 
vtákov. Film tiež ukazuje, 
ako vyššie teploty budú 
priťahovať nové druhy z 
juhu, akými sú napríklad 
modlivka nábožná alebo 
zmija piesočná.

Samozrejmosťou sú školy v prírode, ktoré, ako hovorí manažér školy 
Juraj Droppa, sa snažia zameriavať tematicky. „Piataci pôjdu na Sihlu, kde 
budú jazdiť na koníkoch a aj sa o ne budú starať, tretiaci pôjdu na cyk-
listickú školu v prírode, prváci a druháci budú plávať. Pre školy v prírode 
vyberáme miesta, kde sú deti úzko späté s prírodou...“

Novinkou a zároveň výzvou pre Školu u Filipa je spolupráca s festiva-
lom Envirofilm. Okrem účasti na premietaní vybraných súťažných filmov a 
sprievodných podujatiach, dvaja žiaci zasadnú do detskej festivalovej po-
roty. V rámci festivalu sa uskutoční výjazdové zasadnutie kolégia Zelenej 
školy a... priamo v škole sa zároveň s „veľkým“ Envirofilmom uskutoční 
„malý“ Filipkáčsky Envirofilm! Žiaci školy budú hodnotiť rovnaké filmy 
ako detská porota v medzinárodnej súťaži, sami vyrobia cenu pre režiséra 
víťazného filmu a osobne mu ju odovzdajú na záverečnom slávnostnom 
ceremoniáli. Výstavku fotografií z environmentálnej činnosti Školy u Filipa 
si návštevníci festivalu budú môcť pozrieť v priestoroch OD Prior a Múzea 
SNP v Banskej Bystrici.

Anna Gudzová
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