Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Správa Národného parku Malá Fatra
Škola ochrany prírody Varín
Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,
Vážení pedagógovia!
v školskom roku 2017/2018 sa Vám chceme poďakovať za doterajšiu spoluprácu a využívanie
aktivít Školy ochrany prírody Varín (ŠkOP) a zaželať Vám úspešné zvládnutie tohto školského
roka. Opäť vám ponúkame možnosť využívania environmentálnych výukových programov
a aktivít, ktoré pre Vás a Vaše školy pripravila Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody
Varín. Na niektoré z nich vás chceme upozorniť.


Environmentálne programy ŠkOP – naďalej si môžete objednávať environmentálne
programy ŠkOP podľa ponukového listu pre MŠ a ZŠ, SŠ, ktoré sa po dohode s Vami môžu
konať v priestoroch správy NP MF, v teréne, prípadne vo Vašej škole. Aktualizované
ponukové listy nájdete na www.npmalafatra.sk v ponuke programy pre školy, prípadne nás
priamo kontaktujte.



NOVÉ výukové programy:
SUVENÍRY A OHROZENIE ZVIERAT (5. - 9. ročník) – v batožine z dovolenky odhalíme
suveníry, dozvieme sa o príčinách ohrozenia tigra, nosorožca, šupinavca, ary, koralov, sokola
a o ilegálnom obchodovaní, zistíme koho zničili plantáže na palmový olej a čo môžeme urobiť
my.
Objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky alebo mailom minimálne 7 dní
vopred na kontakty uvedené na konci dokumentu. Výukové programy ŠKOP Varín pre školy
nie sú spoplatnené.



DLHODOBÉ výukové programy:
Programy prebiehajú počas celého školského roka a sú určené pre aktívne skupiny, ktoré
formou samostatnej práce získavajú potrebné vedomosti. Programy sú stanovené pre všetky
vekové kategórie, náročnosť si prispôsobuje pedagóg. Prihláseným skupinám zašleme manuál
ku programom. Na konci školského roka programy vyhodnotíme a najaktívnejšie kolektívy
odmeníme.
1) PUSTOVKA – MALÝ DRAVEC VO VEĽKOM MESTE - program približuje život
sokola myšiara – ľudovo zvaného „pustovka“, ktorý žije v tesnej blízkosti ľudských obydlí.
Hlavnou úlohou je vyhľadanie a pozorovanie hniezda sokola. Účastníci programu okrem
poznatkov o tomto dravcovi, získajú praktické skúsenosti o metódach výskumu a sledovania
vtákov. Ťažisko programu prebieha v mesiacoch marec až jún, účasť v programe je
potrebné nahlásiť najneskôr do 31. 1. 2018. Vyhodnotenie programu je v júni 2018.
2) MEDVEĎ HNEDÝ – KRÁĽ ZVIERAT - program zameraný prednostne na našu
najväčšiu šelmu, ktorá je v súčasnej dobe ostro sledovaná médiami. Novinkou v šk. roku
2017/2018 je, že súčasťou programu je aj informácia o živote vlka a rysa, ktoré spolu s
medveďom predstavujú trojicu veľkých šeliem Európy. Osveta je jednou z ciest, ktorá vedie
k minimalizácii konfliktov s týmito zvieratami. V duchu motta „bojíme sa len toho, čo
nepoznáme“ sa účastníci programu dozvedia viac o ich živote. Náplňou programu je
možnosť výberu z rôznych aktivít, ako napríklad tvorivé dielne, literárne či výtvarné
aktivity, beseda, terénna exkurzia, či výstava plyšových medveďov. Práce z tvorivých dielní
budú vystavené vo vestibule Správy NP Malá Fatra. Do programu je možné sa nahlásiť do
31. 1. 2018, vyhodnotenie programu je v júni 2018.
3) BOCIAN - program zameraný na aktívne pozorovanie života bociana a vypracovanie
plagátu „Žiadosť bociana o prechodný pobyt“. Plagát obsahuje spracovaných 12 úloh podľa
metodickej príručky. Plagát, literárne a výtvarné práce budú súčasťou celoslovenskej
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výstavy vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Termín nahlásenia je do 31. 3. 2018.
Regionálne vyhodnotenie – Bocianí deň je plánovaný na september 2018.
Bližšie informácie a prihlasovanie do dlhodobých programov: Gabriela Kalašová, tel:
0911 011 426, e-mail: gabriela.kalasova@sopsr.sk


VÝSTAVA DETSKÝCH VÝTVARNÝCH PRÁC z predchádzajúcich ročníkov programov
MEDVEĎ HNEDÝ – KRÁĽ ZVIERAT a BOCIAN bude inštalovaná od 29. septembra do 27.
októbra 2017 v Krajskej knižnici v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja.



Web stránka a Facebook Národného parku Malá Fatra - nájdete tu informácie o NP Malá
Fatra, NATURE 2000, využívaní územia NP, ako aj novinky a zaujímavosti, pozvánky na akcie,
videá
z činnosti
správy.
Viac
informácií
na
www.npmalafatra.sk
a
https://www.facebook.com/npmalafatra.



TÝŽDEŇ S NÁRODNÝM PARKOM MALÁ FATRA - akcia sa koná pri príležitosti 50.
výročia ochrany prírody v Malej Fatre. Bude sa realizovať v dňoch 24. – 27. októbra 2017
v Krajskej knižnici v Žiline formou hodinových prezentácií pre ZŠ a SŠ a vo forme tvorivých
dielní pre predškolákov z MŠ. Akcia sa koná zároveň v rámci „Týždňa vedy a techniky na
Slovensku“.
 Môžete si vybrať z nasledovných tém prezentácii - Národný park Malá Fatra, Medveď
hnedý v Malej Fatre, Mokrade Malej Fatry, Lesy a pralesy Malej Fatry, Vtáky Malej Fatry a
NATURA 2000. Témy budú náročnosťou prispôsobené prihláseným triedam.
 Tvorivé dielne pre MŠ budú zamerané na výrobu rôznych drobných suvenírov napr. malý
detský atlas stôp, korytnačka, logo NP Malá Fatra, peňaženka z tetrapaku a iné.
 V tabuľke nižšie nájdete časový harmonogram prezentácií a dielní. Vyberte si čas a tému,
ktorá Vám vyhovuje.
Pokyny pre prihlasovanie:
 Na prezentáciu, ako aj tvorivé dielne sa môže prihlásiť max. jedna trieda. Uprednostňujeme
účasť viacerých škôl, takže z jednej školy sa môžu prihlásiť max. dve triedy.
 Termín na prihlásenie je najneskôr do 6. októbra 2017 na Správu NP Malá Fatra, kontaktná
osoba Gabriela Kalašová, tel: 0911 011 426, e-mail: gabriela.kalasova@sopsr.sk
Deň/hodina
9.00 - 10.00
10.00 - 10.30
utorok
prezentácia
prestávka
24.10.2017
streda
prezentácia
prestávka
25.10.2017
štvrtok
prezentácia
prestávka
26.10.2017
piatok
tvorivé dielne prestávka
27.10.2017

10.30 - 11.30

11.30 - 12.00

12.30 -13.30

prezentácia

prestávka

prezentácia

prezentácia

prestávka

prezentácia

prezentácia

prestávka

prezentácia

tvorivé dielne

Tešíme sa na vašu účasť.
Kolektív ŠkOP Varín: Ing. Gabriela Kalašová, Ing. Miriam Balciarová, Mgr. Alena Badurová
Kontakt: Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody Varín, ul. Hrnčiarska 197, 013 03 Varín
Tel. 041/507 14 11 , 041/507 14 13, mail: skopvarin@sopsr.sk, www.npmalafatra.sk
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