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Ponuka programov pre žiakov I. stupňa základných škôl 
Užitočné informácie 

Aktivity pre školákov sú zamerané na spoznávanie prírody, environmentálnu výchovu a etiku. Opakovacie 
programy navyše zapájajú aj vedomosti získané zo slovenského jazyka, čítania a matematiky, programy 
realizované v anglickom jazyku rozvíjajú aj znalosť cudzieho jazyka. Programy vhodne dopĺňajú mnohé 
prírodovedné témy preberané na vyučovaní. Ponúkajú žiakom možnosť overiť si v praxi teoretické vedomosti, 
rozvíjajú zručnosť, schopnosť spolupracovať a kriticky myslieť. Jednotlivé témy preberáme ak celok, no 
nezahŕňame pri tom žiakov nadmerne množstvom informácií. Spôsob práce so žiakmi je hravý, ponúka 
možnosť objavovať, tvoriť a pri tom sa vzdelávať. Žiaci sa učia od nás a my od žiakov. 

Trvanie programov je 1 alebo 2 vyučovacie hodiny v závislosti od preberanej témy. S klubmi je dĺžka 
programu 45 – 60 minút. Deti sú poobede menej sústredené a preto si doprajeme viac voľnosti. Pri realizácii 
programov je vždy nevyhnutná prítomnosť pedagóga. Pedagóg sa stará o bezpečnosť žiakov, ich súčinnosť a v 
prípade potreby žiakov povzbudí a pomôže im. 

Programy môžeme zrealizovať v našom ekocentre aj u vás v škole. Bežné vybavenie tried, ako sú nožničky, 
farbičky či lepidlá so sebou nenosíme. V prípade potreby budú deti využívať to, čo majú.  

Triedy, ktoré si objednajú pravidelné programy dostanú navyše pamätníčky, do ktorých budú po každej 
aktivite dostávať malé odmeny na pamiatku. 

Odporúčame vám spojiť sa s kolegami a objednať si viac programov idúcich po sebe v jeden deň.  

Cena za vyučovaciu hodinu (45 min.) pre triedu do max. 25 žiakov: 
pri objednaní 1 programu       45€ 
pri objednaní jednorázovo 2 programov/hodín v jednom dni  40€ 
pri objednaní pravidelných programov 1x mesačne   35€ 
pri objednaní pravidelných programov 2x mesačne    30€ 
pri objednaní 3 programov v jednom dni    30€ 
alebo 
Cena za vyučovaciu hodinu (45 – 60 min.) pre triedu do max. 25 žiakov s minimálnym počtom žiakov 15: 
pri objednaní 1 programu       2,50€/žiaka 
pri objednaní 2 programov v jednom dni    2€/ žiaka 
pri objednaní pravidelných programov 1x mesačne   2€/ žiaka 
pri objednaní pravidelných programov 2x mesačne    1,70€/ žiaka 
pri objednaní 3 programov v jednom dni      1,70€/ žiaka 

Označené programy je možné zrealizovať v anglickom jazyku.  
Príplatok na vyučovaciu hodinu v anglickom jazyku je 10€. 

Takto sa delí naša ponuka: 
Aktivity do interiéru     
Činnosti, ktoré sa budú realizovať vždy v triedach, aj keby vonku svietilo krásne slniečko.  
Aktivity do exteriéru  
Činnosti, ktoré budeme realizovať na školskom dvore, prípadne v blízkom okolí a nedáme sa odradiť ani 
slabším dažďom, vetrom, či zimou. 
Kombinované aktivity  
Časť programu zrealizujeme dnu a časť von, prípadne sa prispôsobíme počasiu.  
Výlety 
Programy v prírode na konkrétnych lokalitách, na ktoré je potrebné docestovať. Žiakom tak okrem skutočnej 
prírody doprajete aj zážitok zo spoločného cestovania. Prepravu si organizuje a hradí trieda samostatne.  



Opakovacie programy 
Žiaci si cez leto vyvetrali hlávky a dobre oddýchli. Ako ich naštartovať do nového školského roka a pomôcť im 
spomenúť si na písmenká, čítanie a počítanie? My to zvládneme pri hravých aktivitách a objavovaní prírody 
u nás v parku alebo u vás v okolí školy. Žiaci strávia príjemný čas na čerstvom vzduchu, ale pripravenú máme 
aj mokrú variantu do triedy či nášho ekocentra. 

Opakujeme si 1. ročník   
Žiakom pohybom v prírode rozprúdime krv a rozhýbeme mozgové závity. Budú hľadať, spájať, tvoriť, ale aj 
písať, čítať a počítať. Čo zaujímavé objavia v prírode a čo vo svojich hlávkach? Opakovanie písania, čítania, 
počítania do 20 – všetko hravou formou s témou príroda okolo nás. 

Opakujeme si 2. ročník 
Žiakom pohybom v prírode rozprúdime krv a rozhýbeme mozgové závity. Budú hľadať, spájať, tvoriť, ale aj 
písať, čítať a počítať. Čo zaujímavé objavia v prírode a čo vo svojich hlávkach? Opakovanie písania, delenia 
hlások, viet, čítania, počítania do 100 – všetko hravou formou s témou príroda okolo nás. 

Opakujeme si 3. ročník 
Žiakom pohybom v prírode rozprúdime krv a rozhýbeme mozgové závity. Budú hľadať, triediť, spájať, tvoriť, 
ale aj písať, čítať a počítať. Čo zaujímavé objavia v prírode a čo vo svojich hlávkach? Opakovanie vybraných 
slov a násobilky. 

 

Bádateľské programy a pokusy 
Potvorky v potoku   
Premeníme sa na prírodovedcov, ktorí skúmajú prírodu. Na tejto výprave sa vyberieme k lesu do potoka. Voda 
v ňom je studená a plytká, krásne zurčí a skáče po kameňoch. Je plná života. Medzi kameňmi sa neskrývajú len 
ryby, ale aj plno malých potvoriek. Dočítame sa o nich v knižke o Ferdovi Mravcovi. Nájdeme ich? Výsledky 
spoločného prieskumu si zapíšeme a vytvoríme malú knižku s faunou potoka. 

Žiaci potrebujú na výlet gumáky, náhradné oblečenie, čiapku alebo klobúk a pršiplášť. Bez gumákov sa 
program nedá realizovať! Pobyt odporúčame spestriť ďalšími aktivitami, napr. opekaním a predĺžiť ho na 
školský výlet. 

Pobyt v prírode, prehlbovanie pozitívneho vzťahu ku knihám, skúmanie v potoku, tvorivá aktivita 

 
Za lesnými studničkami, alebo ako les zadržiava vodu  
Z ekocentra sa vyberieme rovno do lesa pod Urpínom. Cestou budeme zisťovať a porovnávať, kde skončí voda 
keď naprší na sídlisko a kde keď naprší na les. Žiaci si sami určia metódy bádania, ktoré následne zrealizujú. 
V lese budeme hľadať studničky a pramene. Slúžia len na napájanie miestnych tokov? Na záver čaká žiakov 
spoločné tvorenie pomôcky, ktorá im názorne vysvetlí, prečo sú u nás po daždi rieky hnedé a čo vzácne okrem 
vody strácame.  

Žiaci potrebujú na výlet turistickú obuv, vodu na pitie a pršiplášť. 

 
 



Prírodovedné programy - jeseň 
Kto býva na strome?  
Strom je pre zvieratá domom kde bývajú. Niekto má svoj vysnívaný bytík ukrytý pod koreňmi, iný je v bezpečí 
vysoko v korune. A les je ako celé stromové mesto plné zvierat. Pôjdeme si poobzerať stromy okolo školy 
a budeme na nich hľadať obyvateľov. Porozprávame si, čo sú to lesné poschodia a na záver sa spolu pozrieme, 
ako živo to môže vyzerať na obrovskom starom strome.  

Poznanie a láska k mohutným stromom aj malým pavúčikom a ako bonus sa porozprávame, ako žiaci môžu 
zachrániť zvieratko v núdzi. Práca v skupine. 

 
Prípravy na zimu  
Porozprávame si o jesennej prírode a prípravách zvierat na zimu. Kto sa rozhodol chladné obdobie prespať? 
Ako sa na zimu zvieratá pripravujú a čo robia tie zvieratá, ktoré spať nepôjdu? Spolu si vyskúšame, aké 
náročné je nachystať si zásoby na zimu a vyrobíme si nezbedného pĺšika.  

 
 

Prírodovedné programy - zima 
Čítanie o zime  
Keď vonku vládne metelica alebo hrozí, že nám na nose narastú cencúle, trávime viac času vo vnútri.  Je to ten 
správny čas na krásne a veselé knižky o prírode. My máme takých kníh celý kopec a spolu s deťmi sa do nich 
začítame pod dekou a s bylinkovým čajíkom. Spoločne zažijeme radosť z čítania a dozvieme sa, čo sa práve 
deje vonku v prírode. Aby deti na krásne knižky nezabudli, vyrobia si vlastnú knižku plnú zaujímavých 
literárnych titulov. 

Upokojenie pri čítaní, úcta ku knihám, bylinky (pripravia nám pani kuchárky bylinkový čajík - medovkový?), 
príroda v zime, tvorivá aktivita. 

 
Prírodné Vianočné sviatky  
Vianoce sú nielen sviatkami lásky, rodiny a pokoja, sú to aj sviatky, kedy najviac ubližujeme prírode. Ako? 
Plytvaním, odpadmi, vyhadzovaním jedla, či plašením zvierat petardami. My ukážeme deťom, ako môžu 
pripraviť a prežiť Vianoce ohľaduplnejšie a vyrobíme spolu aj krásne ekologické vianočné ozdôbky. Ak budú 
myslieť aj na zvieratká, určite im ani nenapadne plašiť ich. 

Divadielko, hra na záchranu prírody, tvorivé aktivity, krátka rozprávka. 

 
Zimné príbehy  
Mnohí sme v zime ako medvede – najradšej by sme celú zimu prespali. Čo nás ale čaká v prírode keď sa 
vydáme na zimné objavy? Hotové zimné príbehy napísané na lesných cestičkách, na poliach aj na lúkach. 
Naučíme sa čítať v tejto krásnej rozprávkovej knižke a dozvieme sa, čo robia zvieratá v zime. Na záver si 
vyrobíme svoj vlastný zimný príbeh.  

Divadielko, čo robia zvieratá  zime, knižky o prírode, spoznávanie stôp, tvorivá aktivita. 

 


