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Modely krajiny vznikli v rámci projektu občianskeho združenia Diana - Interaktívna výstava prírodných procesov a 

manažmentu karpatskej krajiny financovaného Environmentálnym fondom v rámci POP 2021.  

ŠOP SR nezodpovedá za obsah predmetu publicity a nemusí vyjadrovať jej názor.  

                                 

 

Voda v krajine   
Program sa skladá z interaktívnej prednášky a bádateľského programu o vode v krajine a jej ochrane.  

Interaktívna prednáška o vode v krajine 

Prednáška pozostáva z premietania a diskusie na tému dôležitosti vody v krajine. Prednášku ako bonus dopĺňa aj 

interaktívny model riečnej krajiny, na ktorom si ukážeme niektoré dôležité súvislosti. 

Bádateľský program o vode v krajine a jej ochrane 

Žiaci budú prostredníctvom pokusov zisťovať ako voda vsakuje v rôznych podmienkach, čo sa deje s vodou pri 

záplavách a ako vplýva voda v krajine na jej druhovú rozmanitosť. 

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny  

Cena za program: 80€ na triedu do 25 žiakov 

Vhodné pre žiakov 4., 5., 6. a 7. ročníka ZŠ 

 

Zachráňme mokraď! 
Program sa skladá z interaktívnej práce s modelom krajiny, práce s hravým prírodovedným zošitom a tvorivej 

aktivity.  

Počas práce s modelom krajiny budú navrhovať opatrenia na záchranu mokrade, objavovať dôsledky svojich 

rozhodnutí, spolupracovať a hľadať riešenia. Následne spoločne vyplníme časť hravého prírodovedného zošita, ktorý 

žiakom zostane (radi vám posunieme typy na ďalšiu prácu so zošitmi). Na záver sa budeme venovať tvorivej aktivite. 

Každý žiak si odnesie z programu okrem skúseností aj zošit a výrobok. 

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny  

Cena za program: 55€ na triedu do 25 žiakov (práca s modelom krajiny je bezplatná) 

Vhodné pre žiakov 2., 3., 4. a 5. ročníka ZŠ 

 

Žabí cestovatelia 
Program sa skladá zo vzdelávacej hry, interaktívnej práce s modelom krajiny a tvorivej aktivity.  

Vzdelávacia hra žiakom vysvetlí, prečo sú obojživelníky dôležité. Počas práce s modelom krajiny budú odhaľovať 

ohrozenia, ktoré obojživelníky čakajú počas jarnej migrácie. Následne budú spoločne nachádzať spôsoby, ako upraviť 

prvky v krajine tak, aby bola ich cesta bezpečná. Za odmenu si vyrobíme veselé hladné žabky. Každý žiak si odnesie 

z programu okrem zážitku a vedomostí aj výrobok. 

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny  

Cena za program: 55€ na triedu do 25 žiakov (práca s modelom krajiny je bezplatná) 

Vhodné pre žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka ZŠ 
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V prípade, že ste si z ponuky nevybrali, alebo máte záujem o inú tému, neváhajte nás kontaktovať! Radi vám 

pripravíme program na mieru.  


