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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. 



Jar 

 

Prebúdzanie spáčov – netopiere   

S postupným otepľovaním sa na jar prebúdzajú aj zimní spáči. Po dlhom spánku sú zoslabnutí a hladní 

a niekedy potrebujú aj našu pomoc. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s podchladeným netopierom, ktorý 

predčasne opustil svoju zimnú skrýšu. Spolu sa pozrieme na to, ako im môžeme pomôcť a nazrieme aj do 

života netopierov. Zahráme sa skvelú hru a vyrobíme si jednoduchého veselého netopierika.  

Rozprávanie o jari, o prebúdzaní prírody a zimných spáčoch, netopiere, prvá pomoc voľne žijúcim zvieratám, 

hra, tvorivá aktivita. 

 

Jar s Ferdom Mravcom  

Jar prichádza a s ňou sa prebúdzajú aj tie najmenšie živočíchy – mravce, lienky, cifrušky aj pavúky. Žiaci ich 

veľmi radi spoznávajú, obzerajú a ak im neukážeme svoj strach, vôbec sa ich nebudú báť. Našou objavnou 

cestou do ríše hmyzu nás bude sprevádzať Ferdo Mravec a jeho kamaráti, na ktorých sa spolu zahráme. 

Preskúmame, čo žije v okolí školy a všetko si dobre pozrieme cez lupové poháriky. Na záver si trochu 

zašpiníme ruky a vytvoríme spoločné mravenisko plné milých mravcov a iné chrobáky. 

Rozprávanie o drobných živočíchoch, vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, kniha o Ferdovi Mravcovi, hra 

na mravce, spoznávanie druhov z knihy, čítanie, prieskum záhrady, porovnávanie živých zvierat s obrázkami 

v knihe, tvorivá aktivita, spolupráca. 

 

Mláďatá v lese    

Jar je úžasné obdobie kedy sa rodí najviac mláďat! Rovnako ako na farmách je tomu aj v lese. Spolu sa 

vyberieme do lesa a spoznáme zvieracie rodiny. Dozviete sa, prečo sú vtáčie mamy nenápadne sfarbené, ktoré 

mláďatká sa už narodili a ktoré sa ešte len narodia. Žiaci si vyrobia svoj vlastný les plný zvierat a ich mláďat.   

Vzťah detí a zvierat, učenie k ohľaduplnému správaniu sa v prírode, spoznávanie druhov, tvorivá aktivita. 

 

Farma – rastlinky  

Farmár žije zdravo. Aby nakŕmil svoje zvieratá aj seba, pestuje veľa zaujímavých plodín. Čo pestuje? Vydáme 

sa na výlet do sadu plného ovocných stromov aj do záhrady, kde budeme spoznávať zeleninu. Na záver si žiaci 

vyrobia krásny fazuľkový obrázok. 

Vzťah detí k pestovaniu, zdravé stravovanie, spoznávanie ovocia a zeleniny, tvorivá aktivita aj práca so zemou, 

pesnička (budeme potrebovať interaktívnu tabuľu a internet). 

 

Čo to tu kvitne?  

Vyberieme sa na objavnú výpravu do blízkeho okolia kde budeme spoznávať prvé jarné kvety a rastlinky. 

Spoznajú žiaci niektoré z nich? Pri práci v skupinách sa zmenia na botanikov a s pomocou určovacích kľúčov 

urobia prieskum. Výsledky si porovnáme a založíme aj triedny herbár.  



Spoznávanie jarných bylín, bádateľské učenie, etika zaobchádzania s rastlinami, spolupráca, tvorivá aktivita, 

spoločný herbár na následné dopĺňanie. 

 

Čo to tu spieva?   

Vyberieme sa na objavnú výpravu do blízkeho okolia kde budeme spoznávať vtáctvo. Vtáky sú na jar 

najaktívnejšie, vytrvalo vyspevujú, stavajú hniezda alebo kŕmia mláďatá. Spoznajú žiaci niektorého z nich? Pri 

práci v skupinách sa zmenia na ornitológov a s pomocou určovacích kľúčov urobia prieskum okolia. Výsledky si 

porovnáme, vytvoríme malý kľúč miestneho vtáctva a pokúsime sa prilákať niektorého z vtákov bližšie.  

Spoznávanie vtáčích druhov, bádateľské učenie, prvá pomoc vypadnutým mláďatám z hniezda, spolupráca, 

tvorivá aktivita, spoločný kľúč miestneho vtáctva na následné dopĺňanie. 

 

Jarní cestovatelia  

Vyberieme sa na výlet ku jazierku. Z blízkeho kopca sa k nemu blížia malé milé tvory, ktoré sa cez zimu 

schovávali zahrabané v zemi. Kto sa to nevie dočkať vody a skáče veľkými skokmi? So žiakmi spoznáme naše 

druhy obojživelníkov, spoznáme nástrahy, ktoré im na ich ceste hrozia a vyrobíme spoločne plagát 

upozorňujúci vodičov na žaby na cestách. 

Spoznávanie nielen žiab, dôležitosť obojživelníkov pre fungovanie ekosystémov, spoločná pomoc zvieratám, 

tvorivá aktivita. 

 

Čarovná voda   

Spoločne si užijeme radosť z objavovania vodného sveta a zaujímavostí, ktoré skrýva. Žiaci budú vodu skúmať 

a svojimi poznatkami zaplnia celý pracovný list. Okrem toho si vytvoria lekno, ktoré na vode rozkvitne a 

zahrajú si vodný futbal.  

Fyzikálne a chemické vlastnosti vody, objavovanie, tvorivá aktivita, hra . 

 

Vzácny papier  

Zdá sa Vám, že to nie je pravda? Papier je všade okolo nás. Má tak bohaté použitie, že nám mnohým ani 

nenapadne pozrieť sa na papier ako na niečo vzácne, niečo, čím by sme mali šetriť. Žiakom vysvetlíme, ako 

papier vzniká, čo pre svet znamená neustále zvyšovanie spotreby papiera aj čo sa stane, keď skončí na 

smetisku. Zistíme, že je dôležité papier nielen separovať, ale predovšetkým s ním šetriť. A keďže deti radi píšu 

odkazy a priania, vyrobíme si spolu vlastný recyklovaný papier a z malých kúskov šmíráčikov aj veselého psíka 

či mačičku. 

Ťažba lesov kvôli papieru, papierové utierky, čarbanie, ničenie zošitov a kníh, obojstranná tlač, hry s papierom, 

využitie odpadového papiera, separácia, recyklácia. 

 

 



Leto 

Čo to tu bzučí?  

Vyberieme sa na objavnú výpravu do blízkeho okolia kde budeme spoznávať hmyz. Nájdu a spoznajú žiaci 

neznáme lezúce či poletujúce tvory? V jednotlivých skupinách budú skúmať a spoznávať hmyz vo svojom 

okolí. Zmenia sa na amatérskych entomológov a s pomocou určovacích kľúčov vytvoria zoznam miestneho 

hmyzu. Porozprávame sa aj o dôležitosti hmyzu v prírode a možnostiach ako hmyzu v našom okolí pomôcť.  

Spoznávanie rôznych druhov hmyzu, etika zaobchádzania zo živými tvormi, búranie mýtov a predsudkov, 

bádateľské učenie, spolupráca, dôležitosť hmyzu, tvorivá aktivita, spoločný kľúč miestneho hmyzu na následné 

dopĺňanie. 

 

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. 

 

 

 

 


