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PONUKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMOV 

Šk. rok 2014/2015 
Milí učitelia, 

Správa Národného parku Nízke Tatry Vám opať prináša pestrú ponuku 

ekovýchovných programov, ktoré sa poskytujú bezplatne pre základné 

a stredné školy. 

Jepotrebné ich však dopredu objednať najmenej 2 týždne pred termínom, 

v ktorom máte o program záujem. V rámci akcií envirojari, je potrebné sa 

ohlásiť aspoň 2 mesiace dopredu. 

Samozrejme, je možnosť dohodnúť individuálne prednášky na akúkoľvek 

tému, ktorá súvisí s prírodou, jej ochranou, poznaním, Národným parkom, 

učebnými osnovami. 

Správa Národného parku Nízke Tatry v Liptovskom Hrádku, 

prostredníctvom environmentálnej výchovy, vie zabezpečiť, pripraviť 

prednášky, aktivity, prezentácie na akúkoľvek tému o ktorú bude záujem 

a o ktorej bude vedieť v dostatočnom časovom predstihu. Vačšina 

prednášok je spojená s projekciou na stenu ( audio, video) čo určite robí 

prednášky zaujímavejšie. Taktiež je možnosť ukážky preparátov rôznych 

vtákov, cicavcov....Každý program bude prispôsobený schopnostiam 

žiakov v jednotlivých ročníkoch. 

Ak Vás naša ponuka zaujala, alebo máte záujem o inú prednášku 

neuvedenú v zozname, kontaktujte nás prosím na Správe Národného parku 

Nízke Tatry, pracovisko Liptovský Hrádok. 

 

Kontakt: Ing. Elena Hančinová 

    Správa NAPANT 

    SNP 311 

    033 01 Liptovský Hrádok 

    tel. 0903 298 169 

    e-mail: elena.hancinova@sopsr.sk 

 

TEŠÍME SA NA VÁS! 

 

mailto:elena.hancinova@sopsr.sk


 

Chránené územia Slovenska 
Prezentácia veľkoplošných chránených území Slovenska zameraná na naše 

národné parky a niektoré chránené krajinné oblasti. Dozviete sa viac 

o prírodných hodnotách našich chránených území, v ktorej oblasti Slovenska 

sa nachádzajú a čo zaujímavé v nich môžeme vidieť. Naučíte sa, čo znamenajú 

jednotlivé znaky národných parkov . 

: 45 min.    Pre: starší žiaci ZŠ, 1 trieda 

 

Národný park Nízke Tatry 
Formou prezentácie vám priblížime prírodné pomery, rastlinstvo, živočíšstvo 

ako aj najkrajšie časti Národného parku Nízke Tatry. Objasníme prečo je 

potrebný návštevný poriadok a aké sú najčastejšie problémy v ochrane 

prírody. V čom spočíva práca strážcov národného parku.  

Tento program môže byť spojený aj s výstavou - Národný park Nízke Tatry, 

ktorú je možné bezplatne si zapožičať na Správe NAPANT. 

: 45 min.    Pre: ZŠ, 1 trieda 

 

Rastliny Nízkych Tatier 
Ako vyzerá plesnivec alpínsky, horec Clusiov? Ktoré mäsožravé rastliny rastú 

v Nízkych Tatrách? Ešte viac sa dozviete v programe zameranom na 

spoznávanie chránených a vzácnych druhov nízkotatranskej flóry. Tiež si 

povieme ako sa mnohé vysokohorské rastliny museli prispôsobiť svojmu 

prostrediu, aby mohli prežiť v takých extrémnych podmienkach. 

V šifrovačkách, tajničkách a skladačkách si vylúštime zaujímavosti zo života 

rastlinnej ríše. 

Táto téma sa dá rozdeliť na „drobné“: Liečivé, Jedovaté, Mäsožravé rastliny, 

Orchydejky v Národnom parku Nízke Tatry... 

: 45 min.     Pre: ZŠ, 1 trieda 

 

Živočíchy Nízkych Tatier 
Jedným z veľmi obľúbených programov minulého roku, počas ktorého sa žiaci 

formou prezentácie dozvedia veľa zaujímavostí zo života našich chránených 

druhov zvierat. Budeme počúvať zvuky zvierat a určovať ich stopy. Takisto 

táto téma sa dá rozdeliť na viaceré: Vlk, Medveď, Rys, Svišť, Kamzík, Orol, 

Vtáčí svet... 

:  45 min.     Pre: ZŠ, 1 trieda 

 

 



 

Pazúrom a zobákom 
Nový program, počas ktorého budeme spoznávať dravce v prírode: kde 

hniezdia, aký majú spôsob lovu, čo tvorí ich potravu, aká je ohrozenosť 

niektorých druhov. Budeme rozpoznávať ich letky a siluety letu. Na záver si 

pozrieme krátky film, ktorý nám priblíži  život orla krikľavého. 

: 45 min.    Pre: ZŠ, 1 trieda 

 

Les a jeho význam 
Žiaci sa hravou formou dozvedia o význame lesa, koľko lesov máme na 

Slovensku, aký starý môže byť tis alebo kosodrevina. Samozrejme si povieme, 

čo všetko v lesoch žije. Budeme počúvať zvuky zvierat, vytvoríme si potravný 

reťazec, napravíme pomýlený les a v osemsmerovke sa dozvieme ako sa volá 

najmohutnejší strom sveta. 

: 45 min.    Pre: ZŠ, 1 trieda 

 

Voda a jej význam 
Rozprávanie o vode ako o jednej z najdôležitejších látok na Zemi, 

o jej zásobách a kolobehu v prírode. Povieme si, čo ohrozuje čistotu vody na 

Zemi a ako môžeme prispieť k šetreniu vodou.  Zaujímavý je aj život rastlín 

a živočíchov, pre ktorých je voda domovom. 

: 45 min.   Pre: ZŠ, 1 trieda 

 

Odpady 
Bližšie si predstavíme problém s odpadmi, čo to vlastne odpad je a ako vzniká, 

čo všetko tvorí komunálny odpad. Aké sú spôsoby zneškodňovania odpadu – ich 

výhody a nevýhody. Naučíme sa ako triediť odpad a čo znamená recyklácia. 

Vyrobíme si recyklovaný papier zo starých novín, ktoré by skončili 

v odpadkovom koši.  

: 45 min.    Pre: ZŠ, 1 trieda 

 

Netopier 
Poodkryjeme rúško tajomstva tohto záhadného živočícha. Porozprávame si 

o živote týchto fascinujúcich cicavcov. Vysvetlíme žiakom čo robiť ak nájdu 

zraneného netopiera, dozvedia sa prečo v tme nenarazí, zahráme sa na 

netopiera....  

: 45 min.    Pre: ZŠ, 1 trieda  

 

 



 

 

Zo života včiel 
Včely sú zaujímavá kniha. Otvor ju a uvidíš, čo všetko sa ti postupne bude 

objavovať.( Vilém Mrštík) 

Žiakom prostredníctvom tohto zaujímavého programu priblížime život včel, 

prečo sú také užitočné, čo nám dávajú a prečo ich musíme chrániť. Medzi nás 

príde dlhoročný včelár, ktorý žiakom priblíži činnosť včelára. Donesieme na 

ukážku úľ, kukly, ktoré si budú môcť deti aj vyskúšať a rôzne iné pomôcky. 

Súčasťou programu bude aj ochutnávka rôznych druhov medu. 

: 45 min.    Pre: ZŠ, 1 trieda  

 

Bocian biely 
Patrí k najznámejším a najobľúbenejším živočíšnym druhom, preto sme mu 

venovali samostatný ekoprogram. Povieme si základné informácie o bocianoch, 

čo bociany ohrozuje, ako môžeme bocianom pomôcť. Prinesieme na ukážku 

dermoplastický preparát bociana bieleho. 

: 45 min.    Pre: ZŠ, 1 trieda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

*AKCIE ENVIROJARI* 

 
Deň Zeme (22. 4., Svetový deň životného prostredia (5. 6. 
Akcia osláv Dňa Zeme ( Svetového dňa životného prostredia je určená pre 

vybranú základnú školu ( prípadne vybrané ročníky základnej školy. Súčasťou 

akcie sú terénne exkurzie a stanovištia v teréne s prírodovednou tematikou 

zamerané na ochranu prírody a krajiny. 

V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v priestoroch školy a 

školského dvora a terénne exkurzie sú presunuté na iný termín. 

 

Hypericum ( 13.5.) 
Prírodovedná súťaž pre školy. Súťaž sa koná každý rok v inej lokalite Nízkych 

Tatier, na ktorú sú viazané otázky z územia. Na trase dlhej 1-2 km je 6 

stanovíšť. Súťažia 3 členné družstvá v dvoch kategóriách mladšej (4. a 5. 

roč.) a staršej (6.-8. roč.). Súťaž je určená pre všetky základné školy okresu, 

v ktorom sa koná. 

Predpokladom realizácie súťaže vo Vami vybranej lokalite je vhodný terén (na 

vytvorenie cca 2 km dlhej trasy) a prístrešok (toalety + miestnosť na 

vyhodnotenie výsledkov v prípade nepriaznivého počasia) v blízkosti trasy. 
 

 

Európsky deň národných parkov - EDNP ( 24. 5. 
24. 5. 1909 vznikol vo Švédsku 1. európsky národný park preto 

Európska federácia národných a prírodných parkov Európy ( EUROPARC  

vyhlásila tento deň  za  Európsky deň národných parkov. 

Správa Národného parku Nízke Tatry pri príležitosti osláv Európskeho 

dňa národných parkov (EDNP), každoročne vždy v inej lokalite Nízkych Tatier 

organizuje spoločenské podujatie pre verejnosť, cieľom ktorého je zvýšiť 

záujem miestnych obyvateľov k aktívnemu prístupu k ochrane prírody 

vo svojom okolí ako aj prezentácii práce Správy Národného parku Nízke tatry.  

Približne 1-2 mesiace pred plánovanou akciou prebieha na miestnej základnej 

škole výtvarno-literárna súťaž na určenú tému. Víťazi súťaže sú ocenení 

počas  osláv EDNP. Súčasťou osláv je tiež osadenie informačného panelu o 

Národnom parku Nízke Tatry v obci, prezentácia práce pracovníkov NAPANT-

u a kultúrny program. 

Miesto konania akcie (konkrétna obec sa vyberá na základe záujmu 

obcí o túto akciu, ktorá je určená najmä miestnym obyvateľom  a obyvateľom 

okolitých obcí. 


