Všeobecne o ponúkaných programoch:
Kedy a ako dlho - programy sa realizujú v priebehu celého dňa, trvajú
2 vyučovacie hodiny, terénny program trvá 2 – 4 hod.
Kde - realizujú sa v priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra,
vo Vašej škole alebo v prírode/ teréne (napr. záhrada, lúka, les
atď.)
Počet detí a doprava:
•
optimálny počet detí na výukovom programe je 20 - 25 (1 trieda),
v prípade väčšieho počtu detí sa vytvoria 2, prípadne viac skupín.
•
doprava na výukové a terénne programy, exkurzie je individuálna
Objednávky a poplatky:
•
objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky
alebo e-mailom na uvedenej adrese minimálne týždeň dopredu
•
výukové programy, terénne programy, exkurzie pre školy
nie sú spoplatňované

Forma programov:
•
výukové programy sú zamerané na zmyslové, tvorivé a aktívne
spoznávanie problematiky ochrany prírody a životného prostredia.
•
pri ich realizácii kladieme dôraz na odbornosť a aktuálnosť
poskytovaných informácií, rozvíjanie tvorivosti, komunikácie
a tímovej práce
Dozor a fotografovanie:
•
výkon pedagogického dozoru počas trvania
programu zabezpečuje škola (v zmysle §8
vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o
základnej škole a i.)
•
počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa
využíva pre výchovno-propagačné aktivity ŠkOP (škola
zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
so zverejnením fotografií, prípadne nás vopred upozorní, že
takýto súhlas nemá)

NÁRODNÝ PARK MALÁ FATRA A OCHRANA PRÍRODY - spoznáte rastlinstvo, živočíšstvo a ochranu územia Krivánskej Malej
Fatry – NP Malá Fatra, kategórie maloplošných chránených území.
MEDVEĎ KRÁĽ ZVIERAT– v prezentácii sa dozvieme o evolúcii a druhoch medveďov, o živote medveďa hnedého, oboznámime sa z
metódami výskumu, venujeme sa téme medveď a človek, medveď v umení, histórii, tému dopĺňajú rôzne videá.
ŽIVOT VEĽKÝCH ŠELIEM - prezentácia o živote veľkých šeliem (medveď, vlk a rys), spoznávanie stôp a stopových dráh šeliem, tému
dopĺňajú rôzne videá z fotopascí.
MOKRADE A RAMSARSKÉ LOKALITY – predstavíme si mokraď, aké funkcie plní, typy mokradí, Ramsarský dohovor a Ramsarské
lokality na Slovensku.
KLIMATICKÁ ZMENA, HROZBA ČI BEŽNÝ JAV? - čo je klíma, príčiny a dôsledky klimatických zmien na našu planétu, zmena klímy
na Slovensku, čo môžeme urobiť my, tému dopĺňajú rôzne videá.
TAJOMSTVO LESA– pochopíme rozdiel medzi lesom vypestovaným človekom a prírodným lesom, započúvame sa do zvukov lesa v
podobe aktivity lesné bingo, vysvetlíme si prirodzenú dynamiku lesa a rôzne prístupy k riešeniu kalamít, spoznáte pralesy v Malej Fatre.

– 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.
– dozvieme sa aké sú u nás nepôvodné druhy rastlín, aké sú fázy zdomácňovania, na mape si
znázorníme odkiaľ k nám prišli, či je ľahké ich odstrániť a čo môže urobiť každý z nás.
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Všeobecne o ponúkaných programoch viac na stane 1:
Počet detí a doprava:
 optimálny počet detí na terénnom programe je 20 - 25 (1 trieda), v prípade
väčšieho počtu detí sa vytvoria 2, prípadne viac skupín.
 doprava na výukové terénne programy je individuálna
Objednávka a poplatky:
 objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky alebo
e-mailom na uvedenej adrese minimálne týždeň dopredu
 výukové programy, terénne programy, exkurzie pre školy nie sú
spoplatňované

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

VÝPRAVA NA LÚKU - budeme skúmať lúčny ekosystém,
jeho funkcie, aký je rozdiel medzi spásaním a kosení,
spoznávať rastliny a živočíchy, ako sa prispôsobili prostrediu,
hľadať potravné reťazce.
ŽIVOT V RIEKE - program zameraný na skúmanie kvality
vody v našich riekach prostredníctvom odlovených
makrobezstavovcov.
ČO SKRÝVA LES – spoznáme rozmanitosť stromov, listov,
vzťahov. Dozvieme sa aké funkcie plní les, určíme aké vrstvy
(poschodia) sa v lese nachádzajú, spoznáme rastliny a
živočíchy, prípadne akom určiť vek a výšku stromov.
NÁUČNÝ CHODNÍK DIERY - 3 km trasa chodníka nás
prevedie atraktívnym prostredím popri NPR Rozsutec a NPR
Tiesňavy, sústavou tiesňav sprístupnenou lávkami a rebríkmi.
EXKURZIA TERCHOVÁ – ŠÍPKOVÁ – začíname a končíme
v osade Šípková, počas trasy spoznávame stromy, rastliny
mokradí a lúk, vodné živočíchy, architektúru a kedysi
používané náradie, navštívime rodisko J. Janošíka.

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 výstavy vo Východoslovenskom múzeu
v Košiciach. Termín nahlásenia je do 31.3. 2018. Regionálne vyhodnotenie –
Bocianí deň je plánovaný na september 2018.
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