
Zelená škola
inšp iru je k zmene

Sprievodca lokalitami



Keď sa dnes žiakov opýtate, čo chcú robiť na 
hodine, väčšinou zaznie odpoveď: „Poďme 

von!!!“
Pre učiteľa alebo vedúceho krúžku je náročné 

vybrať miesto a vymyslieť činnosť, ktorá by bola zau-
jímavá a zároveň by spĺňala požiadavky na realizáciu 
vyučovacieho procesu

V rámci projektu Ekoučebňa v batohu (grantový 
program Pomáhame vyrásť, Zelená škola, Živica) sme 
vytvorili súbor lokalít v meste a blízkom okolí ako 
návrh na spestrenie vyučovania a podnet pre učiteľov, 
či vedúcich záujmových útvarov z regiónu. 

Súbor obsahuje popis lokality aj návrhy aktivít, 
ktoré sa na danom mieste dajú realizovať. K niek-
torým lokalitám sú vytvorené pracovné listy, ktoré 
vychádzajú z obsahového štandardu vyučovacích 
predmetov na základnej škole. Všetky lokality sú dos-
tupné pešo, niektoré vzdialené iba pár minút od ško-
ly. Môžu ich teda žiaci navštíviť počas jednej vyučo-
vacej hodiny. Aktivity na vzdialenejších lokalitách 
je možné zaradiť do vyučovania v rámci účelových 
cvičení (OČaP). 

Vyučovanie v prírodnom prostredí žiakom spros-
tredkuje viac vnemov a tým si poznatok aj lepšie os-
voja a zapamätajú. Veríme, že aj tento súbor námetov 
prispeje k tomu, aby sme sa častejšie učili o prírode 
priamo v prírode. 

Katarína Žideková
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A ja som po tri 
dni trávu kosil
Lokalita: 
Lúka v hornej časti mestského cintorína v Rajci
(GPS 49.086732525, 18.630208778)

Popis: 
Pravidelne kosená lúka v novej časti cintorína, 
o ktorú sa stará mesto Rajec. Predstavuje príklad 
zmeny ekosystému – rastlinnej zložky - vplyvom 
obhospodarovania človekom. Lokalita blízko školy 
(cca 7 min.), dostupná aj počas vyučovacej hodiny.
 
Ciele návštevy lokality:

 | oboznámiť deti s najznámejšími lúčnymi druhmi  
 bylín a tráv

 | poznať aspoň tri druhy hmyzu na lúke
 | ukázať žiakom zmeny v rastlinnom spoločenstve  

 vplyvom kosenia /potrebných je viac návštev   
 lúky/, porovnať s nekosenou lúkou

Príklady aktivít a tém:
• poznávanie tráv a bylín 
• vysvetliť rozdiel medzi stavbou trávy a byliny
• poznávanie liečivých rastlín
• vysvetliť význam bylín pre včely a hmyz a naopak
• vysvetliť rozdiel medzi senom a slamou
• odchytiť dostupné druhy hmyzu a určiť druh
• ako kedy a prečo sa obrábali lúky v minulosti a   
 dnes
• spievanie trávnic
• rozdiel medzi lúkou, poľom a pasienkom
• porovnať druhové zloženie lúčnych bylín a tráv   
 pred kosením a po kosení 
• nakresliť bylinu alebo lúku
• zisťovanie mikroklimatických ukazovateľov
• zistiť počet druhov organizmov na 1m²

Medzipredmetové vzťahy:
 O hudobná výchova - trávnice - piesne
 O výtvarná výchova - kresby, maľby, estetické cítenie
 O fyzika - merania teploty a vlhkosti
 O matematika – počet druhov na jednotke plochy
 O náboženstvo, etika – cintorín – pietne miesto

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda 1.- 4. roč., biológia 5. roč. –    
 tematický celok Lúka, pole, pasienok, 9. roč,  
 - tematický celok Ekosystém, environmentálna   
 výchova 

Prílohy
• pracovný list Lúka (okrem vytlačeného listu   
 je potrebné mať so sebou: ceruzka, pozorovacie   
 nádobky na odchyt hmyz, atlasy rastlín hmyzu)
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Čierne blato - 
Šujské rašelinisko
Lokalita: 
Okolie Prírodnej rezervácie Šujské rašelinisko, 
vedľa cesty vedúcej od kameňolomu v Šuji do 
Trstenej, miestnej časti obce Rajecká Lesná 
(GPS 49.061769, 18.616726)
pozn.: do samotnej rezervácie nie je dovolený vstup 
z dôvodu ochrany prírody, ale biotopy vhodné na 
pozorovanie sa nachádzajú aj za hranicou rezervácie 
v jej okolí

Popis: 
Mokraďové slatinné spoločenstvá, vznikli na nive 
Rajčanky, podmáčané lúky, meandrujúci potôčik 
zásobujúci vodou rašelinisko, plochy zarastajúce 
vegetáciou po ťažbe rašeliny bohatá kvetena 
s množstvom chránených rastlín okrem mokrade 
je možné pozorovať aj orchidee v priľahlom lesíku 
(okraj lomu)

Ciele návštevy lokality:
 | oboznámiť deti s chráneným územím nachádza  

 júcim sa najbližšie k Rajcu
 | poukázať na význam mokradí, vzťah    

 geologického podložia a dostupnosti vody 
 k vzniku pôdy a vegetácii, ohrozenia mokradí

 | naučiť sa rozpoznať min. 3 chránené rastliny   
 typické pre Šujské rašelinisko

 | naučiť sa dôvody ochrany mokradí

Príklady aktivít a tém:
• práca s mapou – určenie polohy rašeliniska,   
 nájdenie hraníc vyhláseného chráneného územia
• pozorovanie značenia chráneného územia 
 v teréne (cedule, farebné značky na stromoch)
• mapa chránených území (resp. NATURA 2000) –  
 hľadanie iných chránených území v Rajeckej   
 doline (NPR Kľak, NPR Kozol, PR Slnečné skaly)
• práca s legislatívou – vyhľadanie informácií   
 v zákone (z. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody   
 a krajiny v platnom znení) – zoznam zakázaných   
 činností v rezervácii
• chránené rastliny Šujského rašeliniska (určovací   
 kľúč, lupa, zápisník...)
• chránené rastliny v lesíku nad rašeliniskom -   
 výskyt vzácnych orchideí
• vážky, motýle, raky a iné živočíchy rašeliniska   

 (možnosť pozorovať hmyz priamo v teréne)
• rozprávanie o histórii ochrany územia Šujského   
 rašeliniska, o jeho minulosti (miestny názov   
 Čierne blato, ťažba rašeliny – pozostatky cesty,   
 meliorácia), o významných prírodovedcoch   
 z nášho regiónu, ktorí lokalitu spoznávali    
 a iniciovali ochranu
• ďalšie mokrade v okolí Rajca – napr. slatinné lúky  
 pod Vranínmi (blízko rašeliniska)
• pozorovanie vodného toku Rajčanka – brehový   
 porast, bez regulácie, biotop pre vodné živočíchy   
 (vydra, raky); porovnanie prírodného toku   
 a zregulovaného úseku v Rajci
• ako môže človek pomôcť zachovať cenné mokrade  
 – kosenie, odvoz trstinovej biomasy (porovnanie   
 biodiverzity kosených a nekosených plôch)
• viac informácií: www.sopsr.sk/natura/doc/inf_  
 brozury/Mociar_Suj_rasel.pdf, www.vazky.sk,   
 www.lipy.sk 

Medzipredmetové vzťahy:
 O chémia – určovanie pH štrku v lome vedľa   

 rašeliniska, pH rašeliny, sedimenty
 O náboženská výchova – ochrana prírody    

 v pápežskej encyklike Laudato si
 O geografia – práca s mapu

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda, biológia, environmentálna výchova 
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Čo straší vo veži
Lokalita: 
Kostol sv. Ladislava v Rajci (Námestie A. Škrábika, 
GPS 49.087357, 18.632944)

Popis: 
rajecký kostol je miestom života materskej kolónie 
netopiera veľkého (Myotis myotis) – od apríla do 
septembra tu žije kolónia samíc netopierov, počty 
samíc sú v ostatných rokoch 500 – 1000 jedincov, 
privádzajú tu na svet mláďatá; okrem nich tu žije aj 
sokol myšiar a dážďovník tmavý

Ciele návštevy lokality:
 | poukázať na význam ľudských stavieb pre   

 živočíchy, a význam živočíchov pre ľudí
 | naučiť sa základné poznatky o netopieroch,   

 dážďovníkoch a sokoloch myšiaroch
 | oboznámiť sa so životným cyklom netopiera 
 | naučiť sa základné poznatky o biokoridoroch,   

 a vplyve krajiny na živočíchov

Príklady aktivít a tém:
• pozorovanie kostola cez deň (napr. zo záhrady   
 za pastoračným centrom alebo z cintorína)– aké   
 živočíchy tu žijú (cez deň je v období máj – august  
 možné pozorovať dážďovníky, v období marec –   
 september sokoly myšiare), ktoré úkryty na stavbe  
 využívajú, ako im pomáha hniezdenie vo výške,   
 ako využívajú okolitú zeleň
• pozorovanie kostola pred zotmením (ideálne   
 v septembri, keď sú netopiere ešte v kostole,   
 ale skôr sa stmieva) – tesne po zotmení netopiere   
 vylietajú z kostola cez vežové okná, možnosť   
 spočítať ich – odhad počtu jedincov
• adaptácia živočíchov – nevyruší ich ani hlasné 
zvonenie zvonov
• základné informácie o živote dážďovníkov,   
 netopierov (stavba tela, lietanie, potrava,    
 migrácia do zimovísk, využívanie úkrytov   
 v bytových domoch)
• základné informácie o živote sokola myšiara   
 (spôsob života, stavba tela, rozdiel samček –   
 samička, výchova mláďat)
• história kolónie netopierov v rajeckom kostole   
 (v minulosti najväčšia v SR; údaje www.lipy.sk,   
 Spravodajca mestského múzea)
• fotografie sokola myšiara z rajeckej veže,    
 fotografie hniezda v katedrále v Žiline (r. 2013 –   
 priamy prenos, záznamy na www.lipy.sk alebo   

 www.kukaj.sk )
• užitočnosť sokolov, dážďovníkov aj netopierov pre  
 človeka (lov hlodavcov, hmyzu)
• iné lokality s netopiermi v okolí, zimovanie   
 netopierov – jaskyne
• negatíva prítomnosti živočíchov (trus) – ako   
 môžeme pomôcť predísť konfliktom s ľuďmi
• biokoridory – trasy presunu živočíchov do krajiny

Medzipredmetové vzťahy:
 O stavba tela vtákov – aerodynamický tvar
 O ultrazvuk – využívajú ho netopiere pri echolokácii  

 (ľudskému uchu nepočuteľný zvuk sa odráža od   
 predmetov a pomáha s orientáciou

 O stavba kostolov – staré kostoly mali inú štruktúru,  
 podkrovia, kde dnes žijú netopiere; kostoly   
 s netopiermi sú často kultúrnymi pamiatkami –   
 ochranárske verzus pamiatkarské záujmy

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda, biológia, environmentálna výchova
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Čo vŕšok 
prejdeš, iný 
kraj nájdeš
Lokalita: 
Katolícky/mestský/cintorín v Rajci 
(GPS 49.087395444, 18.629699886)

Popis: 
Ľahko dostupný vyhliadkový kopec na 
juhozápadnom okraji mesta. Je z neho pekná 
vyhliadka na mesto Rajec a okolité obce, ako aj na 
časť Rajeckej doliny a okolitých pohorí.

Ciele návštevy lokality:
 | oboznámiť deti s morfologickou stavbou okolia   

 Rajca
 | naučiť ich orientovať sa v priestore pomocou   

 názvov geografických lokalít 
 | oboznámiť ich s pretváraním krajiny vplyvom   

 geomorfologických činiteľov

Príklady aktivít a tém:
• pracovný list „Čo vŕšok prejdeš, iný kraj nájdeš“   
 (príloha)
• poznatky o geomorfologickej stavbe okolia –   
 pohoria, dolina, kotlina, činnosti rieky
• geologická história a stavba Karpát
• práca s turistickou mapou okolia /Strážovské   
 a Súľovské vrchy/
• práca s buzolou, kompasom – určovanie    
 svetových strán, príp. azimutu
• určovanie GPS
• vplyv ťažby pieskovca na krajinu 
• mesto a jeho štvrte – obytná, rekreačná, pracovná,  
 centrum mesta
• kde a prečo ľudia v minulosti zakladali mestá
• historické budovy v meste 

Medzipredmetové vzťahy:
 O dejepis – história mesta, historické budovy
 O občianska náuka – poznaj svoje mesto
 O geografia – práca s buzolou, svetové strany, mapy,  

 geomorfologické celky 
 O biológia – geologická stavba 
 O ekológia – vplyv ľudskej činnosti na krajinu

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda, vlastiveda 1.-4. roč, biológia 8.   
 ročník, geografia 9. ročník, geografia 5. ročník,   
 environmentálna výchova, občianska výchova,   
 OČAP 

Prílohy
• pracovný list „Čo vŕšok prejdeš, iný kraj nájdeš“   
 (okrem vytlačeného listu je potrebné mať so   
 sebou: turistickú mapu Strážovské vrchy, buzolu)
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Každý z nás 
je iný, z ríše 
zeleniny
Lokalita: 
Areál Katolíckej spojenej školy, budova roč. 5.-9., 
Nám. A. Škrábika 5, Rajec 
(GPS 49.085789888, 18.633669556)

Popis: 
V areáli KSŠ priamo oproti oknám tried sú 
vybudované mobilné hriadky, na ktorých žiaci 
pestujú rôzne druhy zeleniny aj iné kultúrne a liečivé 
rastliny. Pri hriadkach je kompostovisko. 

Ciele návštevy lokality:
 | pestovanie plodín na hriadkach, starostlivosť   

 o vegetáciu
 | poznávanie základných druhov zeleniny
 | zber a využitie liečivých rastlín /pestované –   

 pamajorán, medovka, šalvia, lipa/
 | spracovanie bioodpadu

Príklady aktivít a tém:
• výsev a výsadba rôznych druhov rastlín
• starostlivosť o pestované plodiny aj o vegetáciu   
 v okolí – príprava pôdy, okopávanie, polievanie,   
 zber úrody
• určovanie druhov pestovaných rastlín
• zaznamenávať čo sa na ktorej hriadke pestuje,   
 dodržiavať princípy správnych osevných postupov
• usporiadať výstavu dopestovanej úrody
• význam pestovania jednotlivých druhov rastlín   
 pre človeka
• vysvetliť vzťah rastliny – hmyz
• zisťovať údaje mikroklímy prostredia
• tvorba a využitie kompostu, čo do kompostu patrí  
 a čo nie, ako dlho sa v prírode rozkladajú    
 jednotlivé druhy odpadov
• čo je to burina, pletie buriny

Medzipredmetové vzťahy:
 O pracovné vyučovanie, technika - starostlivosť 

o okolie, výsev a výsadba plodín
 O biológia – zelenina

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda roč.1.-4., pracovné vyučovanie,   
 biológia, technika, environmentálna výchova 
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Keď sa v Rajci 
povie „žabec“, 
znamená to...
Lokalita: 
Koryto rieky Rajčanky v Rajci (Partizánska ulica, 
za pumpou Slovnaft) 
(GPS 49.078179478, 18.632907808)

Popis: 
Nezregulovaný úsek koryta rieky Rajčanky, kde 
je v dôsledku eróznej činnosti vody odkryté dno 
tvorené paleogénnym flyšom. Flyš je tvorený 
striedaním sivých ílovcov a hnedých pieskovcov. Je 
pozorovateľný na dne rieky, pokiaľ nie je zarastené 
riasami, alebo na erodovaných brehoch bez 
rastlinného pokryvu. 

Ciele návštevy lokality:
 | oboznámiť žiakovi s geologickou stavbou   

 a históriou okolia
 | poznávanie hornín v teréne
 | vysvetliť, ako rieka pretvára krajinu 

Príklady aktivít a tém:
• pozorovanie flyšu - pracovný list „Strom“    
 (príloha)
• poznatky o flyši – striedanie pieskovcov a ílovcov,  
 flyšové pohoria na Slovensku, paleogénny flyš ako  
 výplň kotlín 
• poznávanie hornín a nerastov – pieskovec, ílovec,  
 vápenec, dolomit, práca s atlasom
• meranie sily súvrstvia a jednotlivých vrstiev, ich   
 zakreslenie
• zisťovanie vlastností hornín hmatom
• práca s geologickou mapou územia
• využívanie ílovca v minulosti – zistenie, prečo   
 dostal názov žabacie mydlo, žabec
• zakresliť riečny tok s vyznačením nánosových   
 a erodovaných brehov
• vysvetliť význam regulácie rieky
• kde pramení rieka Rajčanka a kde končí
• ukázať rieku a povodne v meste na starých   
 fotografiách /dostupné na stránke mesta 
 www.rajec.info/article/default/2871/
• zmerať teplotu vody

• pozorovať vodné živočíchy
• vysvetliť význam brehovej vegetácie 

Medzipredmetové vzťahy:
 O geografia – geologická stavba okolia, život rieky
 O biológia – rastlinstvo a živočíšstvo v okolí    

 vodného toku
 O dejepis, občianska náuka – moje mesto – história   

 a súčasnosť
 O matematika, fyzika – meranie teploty, hrúbky,   

 nákresy 

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda, vlastiveda 1.-4. roč, biológia 
 8. ročník, geografia 9. ročník, environmentálna   
 výchova 

Prílohy
• pracovný list Keď sa Rajci povie žabec (okrem   
 vytlačeného listu je potrebné mať so sebou:   
 ceruzka, dĺžkové meradlo, teplomer, atlas hornín   
 a nerastov, geologická mapa)
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Na vysokej nohe
Lokalita: 
bocianie hniezdo na komíne v Rajci (ulica M. R. 
Štefánika v Rajci a okolie 
(GPS 49.089956, 18.633707))

Popis: 
hniezdo bociana bieleho (Ciconia ciconia) na komíne 
bývalej pekárne domu Podolanovcov, pozorovateľné 
je z okolitých ulíc (M. R. Štefánika, Hollého, 
Kostolná), pohľad až do hniezda je možný z okien 
horných poschodí bytových domov na Hollého ulici
bociany hniezdo začali stavať v roku 2006, mláďatá 
vyviedli prvýkrát v roku 2007

Ciele návštevy lokality:
 | oboznámiť deti so životom bociana bieleho
 | naučiť deti zaznamenávať prírodovedné    

 pozorovania v teréne
 | poukázať na špecifiká spolužitia živočíchov a ľudí
 | podnietiť u detí vnímavosť voči prírodným   

 javom v blízkosti ich školy alebo bydliska

Príklady aktivít a tém:
• pozorovať život bociana v rôznych obdobiach   
 (marec – september)
• sledovať termín príletu bocianov na hniezdo   
 (spravidla marec)
• pozorovať párenie, výchovu mláďat, sledovať   
 potravu nosenú bocianmi na hniezdo
• pozorovanie je možné v okolí hniezda, ale   
 o životnom priestore bociana získajú žiaci lepšiu   
 predstavu pozorovaním ďalekohľadom    
 z vyvýšeného miesta v okolí
• evidovanie miest, kde bol bocian pozorovaný pri   
 love
• potrava bociana, vplyv potravnej dostupnosti na   
 početnosť bocianov
• rozdiely medzi bocianom bielym a bocianom   
 čiernym (bocian čierny žije v Rajeckej doline,   
 ale oproti bocianovi bielemu veľmi skrytým   
 spôsobom života)
• význam ornitologického krúžkovania bocianov   
 a iných živočíchov
• história hniezdenia bocianov v Rajci a okolí   
 (Spravodajca mestského múzea)
• práca s internetovou databázou na 
 www.bociany.sk
• premietanie fotografií z hniezd v Rajci v minulých  
 rokoch 

Medzipredmetové vzťahy:
 O migračné trasy bocianov – práca s atlasom   

 sveta, mapou migrácie živočíchov, vyhľadanie   
 geografických lokalít zimovania našich bocianov

 O využitie GPS, vysielačiek, on-line kamier a iných   
 technológií na monitoring živočíchov

 O riziká pre živočíchov pri dosadnutí na elektrické   
 vedenie (smrť/poranenie veľkých druhov    
 vtáctva na 22 kV vedení – tzv. stĺpy    
 smrti, vodivosť, technické opatrenia)

 O ľudové tradície – bocian nosí deti 

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda, biológia, environmentálna výchova

Prílohy
• pracovný list Na vysokej nohe (okrem vytlačeného  
 listu je potrebné mať so sebou: ceruzka,    
 ďalekohľad)
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Nemí obyvatelia 
Košiarov
Lokalita: 
rybník Košiare /Čierňanský rybník/, za mesto Ra-
jec v smere na Považskú Bystricu v doline Hlboká
(GPS 49.073792315, 18.611977899)

Popis: 
rybník Košiare je vybudovaná vodná nádrž na 
rieke Čierňanke s rozlohou 10 ha. Je to rybník 
s kamenitým až bahnitým dnom, s hĺbkou do 7m. 
Vyskytuje sa tu šťuka severná,zubáč veľkoústy, kapor 
rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor 
európsky a ďalšie hospodársky menej významné 
druhy.

Ciele návštevy lokality:
 | vysvetliť rozdiel medzi rybárstvom    

 a rybnikárstvom
 | praktická ukážka vodného a brehového    

 ekosystému

Príklady aktivít a tém:
• vysvetliť význam pojmov rybárstvo a rybnikárstvo
• porozprávať sa s ochotným rybárom – čo chytá,   
 ako chytá, čo a kedy môže a nemôže chytať, ako   
 sa stal, ako sa zapája do starostlivosti o rybník,   
 akú výbavu potrebuje,...
• vyskúšať si narábanie s udicou
• aké druhy rýb žijú v rybníku a aké v rieke
• čo je to pytliactvo
• aké miesto má rybie mäso v strave človeka
• určiť a pomenovať brehové, príp. vodné druhy   
 rastlín a živočíchov
• aký vplyv má na krajinu vybudovanie vodnej   
 nádrže
• vplyv odpadov na čistotu vody a vodný ekosystém
• meranie teploty vody v rieke a v rybníku

Medzipredmetové vzťahy:
 O biológia – rybárstvo, rybnikárstvo, vodný    

 a brehový ekosystém
 O ekológia – vzťahy v ekosystéme, vplyv človeka
 O fyzika – meranie teploty

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda roč. 1.-4., biológia (5.- 9. roč.),   
 environmentálna výchova, OČAP 
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Od zeme 
až do neba
Lokalita: 
Záhrada za pastoračným centrom v Rajci 
(Hviezdoslavova ulica) 
(GPS 49.086974536, 18.6318043 )

Popis: 
Záhrada patrí RKFÚ v Rajci. Je voľne prístupná. Má 
výbornú dostupnosť zo školy /3 min./. Je to areál 
zelene, slúžiaci na oddych aj spoločenské akcie. 
Časť je situovaná v kopci. Sú tu vysadené ovocné aj 
voľne rastúce dreviny. Pod nimi je trávnatý porast. 
Súčasťou je ohnisko, ktoré slúži na opekanie. Tráva 
je kosená, dreviny sú ošetrované. v dolnej – rovnej 
časti je trávnatá plocha, ktorá je využívaná aj na 
športové aktivity. v záhrade sú umiestnené umelecké 
diela vyhotovené z dreva. o záhradu sa starajú 
dobrovoľníci. 

Ciele návštevy lokality:
 | poznávať základné druhy rastlín – drevín aj bylín
 | pozorovať sokoly žijúce vo veži Rajeckého   

 kostola

Príklady aktivít a tém:
• určovanie druhov rastlín - pracovný list    
 „Určovanie rastliny podľa jednoduchého kľúča“   
 (príloha)
• poznávanie a opis stavby tela rastliny, všímať si   
 detaily, ktorými sa rastliny odlišujú
• určovať názvy rastlín pomocou kľúčov a atlasov
• urobiť jednoduché nákresy konkrétnej rastliny   
 s dôrazom na poznávacie znaky
• vytvoriť herbár 5 druhov rastlín
• vyhľadať liečivé rastliny
• pozorovať sokoly myšiare vyletujúce z veže   
 kostola, pozorovať spôsob letu
• zakresliť siluetu letiaceho sokola
• vyhľadať v atlase informácie o sokoloch 

Medzipredmetové vzťahy:
 O slovenský jazyk – opis
 O výtvarná výchova – nákres
 O biológia – botanika, vtáky

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda roč. 1.- 4., biológia (5.- 9. roč.),   
 environmentálna výchova 

Prílohy
• pracovný list Určovanie rastliny podľa    
 jednoduchého kľúča (okrem vytlačeného listu   
 je potrebné mať so sebou: ceruzka, atlasy rastlín,   
 vtákov, kľúče na určovanie rastlín, ďalekohľad)
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Ovocné poklady
Lokalita: 
Bioklimatický park Drieňová 
(GPS 49.071763455, 18.64369191)

Popis: 
Areál sa nachádza blízko mesta, smerom na obec 
Ďurčiná. Je snahou vytvoriť také zariadenie, v ktorom 
bude harmónia medzi prírodou a človekom. 
Súčasťou parku je ovocný sad, ktorý vznikol vďaka 
projektu. Cieľom jeho vytvorenia je nadviazať 
na prácu rajeckého rodáka Romualda Zaymusa 
(pomológ, kňaz, literát, 19. stor.; šľachtil stromy, 
zakladal ovocné sady a škôlky a pod.). Ovocný sad 
- spolu 150 stromov starých odrôd jabloní, hrušiek, 
sliviek, drienok, aj ďalších, menej známych druhov 
drevín.
 
Ciele návštevy lokality:

 | vysvetliť deťom pojem biodiverzita a ako ju   
 človek ovplyvňuje

 | vysvetliť pojem monokultúra, permakultúra,   
  bioklimatický park

 | poznávať ovocné dreviny

Príklady aktivít a tém:
• porovnať počet druhov organizmov v poraste   
 monokultúry a v poraste v ovocnom sade
• poznávať základné druhy ovocných drevín podľa   
 kvetu, listu
• vysvetliť základné princípy permakultúry
• vysvetliť čo je to ovocná škôlka, koľko rokov trvá   
 dopestovať jabĺčko či iný druh ovocia
• pozorovať zmeny v sade počas ročných období
• ochutnávka a porovnanie ovocia jednotlivých   
 odrôd, súťaž o Jablko roka
• Romuald Zaymus – jeho prínos pre vedu    
 a praktický život ľudí
• vysvetliť vzťah hmyz (včely) - ovocný strom

Medzipredmetové vzťahy:
 O dejepis, občianska výchova – osobnosť Romuald   

 Zaymus
 O biológia, ekológia – ekologické pojmy, botanika
 O technika – starostlivosť o ovocné stromy

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda roč. 1.-4., biológia (5. roč., 9. roč.),   
 environmentálna výchova 
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Ropuchy 
a ich cesta
Lokalita: 
miesto migrácie žiab – cesta z Rajca do Považskej 
Bystrice, záujmová lokalita sa nachádza tesne pred 
hranicou okresov ZA/PB, v blízkosti je zastávka 
autobusu „Veľká Čierna – samota“ a Golfpark
žaby je možné pozorovať v lese a pri ceste v mesiaci 
apríl – v tomto období sú tu postavené ochranné 
zábrany pre obojživelníky, ktoré bránia ropuchám 
vstúpiť na cestu
(GPS 49.077510, 18.592917)

Popis: 
Žaby sú verné miestu, kde sa vyliahli. Preto sa 
každoročne na jar žaby presúvajú do vodných 
plôch, odkiaľ pochádzajú. Jazierko golfového areálu 
v Rajci (v blízkosti obce Veľká Čierna) začali na 
rozmnožovanie využívať ropuchy bradavičnaté 
už pred niekoľkými rokmi. Preto počas ťahu žiab 
každoročne pribúdali migrujúce žaby, vrátane tých, 
ktoré skončili pod kolesami áut, keďže tiahnu cez 
frekventovanú cestu. Na jar v rokoch 2017 a 2018 
Správa NP Malá Fatra v spolupráci s dobrovoľníkmi 
nainštalovala ochranné fólie - zábrany, ktorá 
spomalia presun žiab, prípadne ich nasmerujú pod 
most. Žaby, ktoré zostávajú za zábranou, je potrebné 
denne vyzbierať a presunúť na druhú stranu cesty do 
blízkosti jazierka. Práve v mieste zhromažďovania sa 
ropúch je možné zrealizovať výučbu, a žiaci sa môžu 
sami podieľať na prenášaní žiab (viac informácií vždy 
v marci na www.lipy.sk) 

Ciele návštevy lokality:
 | oboznámiť deti so životom žiab, so zameraním   

 na ropuchu bradavičnatú (rozmnožovacie   
 správanie, potrava, význam pre človeka,    
 možnosti ochrany)

 | poukázať na negatívny vplyv infraštruktúry   
 (cesty, elektrické vedenia, iné bariéry) na život   
 organizmov, ktoré sú často priamo usmrcované   
 napr. na cestách; zároveň informovať deti, že je   
 možné často jednoduchými opatreniami znížiť   
 mieru negatívneho vplyvu

 | naučiť sa rozpoznať najbežnejšie druhy našich   
 obojživelníkov

 | zapojiť deti do konkrétnych ochranárskych   
 opatrení v teréne

Príklady aktivít a tém:
• pozorovanie migrujúcich ropúch bradavičnatých   
 v teréne (marec – apríl), v prípade prenosu žiab   
 pozorovanie ropúch zblízka (lupa, fotografovanie,  
 kresba...)
• pozorovanie nakladených vajíčok a žiab vo vode   
 (toto je možné aj na rybníku Košiare)
• práca s mapou – zakreslenie ťahu žiab a bariér   
 (cesta), nájdenie ďalších bariér pre migrujúce   
 živočíchy v okolí (elektrické vedenie 22 kV)
• zapojenie sa do prenosu žiab od zábran k vodnej   
 ploche (po dohode s organizátormi prenosov žiab  
 – OZ Tilia; potrebné sú rukavice a reflexné vesty)
• pozorovanie vplyvu počasia na počty migrujúcich  
 žiab (záznamy o počasí a počte žiab)
• sledovanie obojživelníkov v rôznych biotopoch   
 (napr. aj kaluže, dočasné vodné plôšky),    
 spoznávanie našich druhov žiab – hlavné znaky

Medzipredmetové vzťahy:
 O geografia – práca s mapu
 O fyzika a matematika – porovnanie rýchlosti   

 migrujúcich žiab s rýchlosťou automobilov   
 (pravdepodobnosť stretu živočícha s autom)

 O slovenský jazyk a literatúra – žaby v poverách,   
 rozprávkach, prísloviach (napr. www.zlatyfond.  
 sme.sk/dielo/887/Holuby_Zaby-v-reci-a-   
 poverach-ludu/1)

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda, biológia, environmentálna výchova 
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Spomienky 
starej lipy
Lokalita: 
evanjelický cintorín v Rajci (Porubská cesta) 
(GPS 49.087572, 18.645016)

Popis: 
chránená lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) a ďalšie 
staré dreviny na okraji cintorína pri plote, nachádzajú 
sa vnútri verejne dostupného areálu cintorína, 
chránená lipa je označená tabuľkou „Chránený 
strom“, má obvod kmeňa 550 cm, odhadovaná výška 
30 m, odhadovaný vek dreviny je do 250 rokov, iné 
zdroje uvádzajú vek 130 rokov

Ciele návštevy lokality:
 | oboznámiť deti s jediným chráneným stromom   

 v Rajci a jeho históriou
 | poukázať na význam zelene, dlhovekých drevín,   

 veľkých stromov
 | naučiť deti rozdiely medzi starými a mladými   

 stromami (aj čo sa týka dosahu na mikroklímu)

Príklady aktivít a tém:
• meranie stromu 
• poznatky o rode lipa, ako najľahšie určiť, že je to   
 lipa, rozdiel lipa veľkolistá a malolistá – rozhovor,  
 pozorovanie listov a kôry stromu 
• význam lipy a iných veľkých stromov pre ľudí –   
 rozhovor, meranie teploty a vlhkosti pod stromom  
 a na voľnom priestranstve a porovnanie hodnôt
• lipa ako medonosná aj liečivá rastlina –    
 pozorovanie hmyzu na strome a v okolí,    
 ochutnávka lipového medu alebo lipového čaju
• chránená lipa – rozprávanie o histórii stromu   
 (za chránený strom vyhlásená v roku 1982   
 kvôli vysokému veku a estetickému vzhľadu), čo   
 vyplýva z toho, že je to chránený strom (ochranné  
 pásmo, zákaz činností okolo stromu), priebežne   
 má ošetrovanú korunu a je spevnená viazaním,   
 predtým kovová obruč okolo kmeňa
• iné staré stromy v Rajci a okolí (lipy pri kostole   
 v Rajci, aleja pagaštanov Nádražná ul., chránená   
 lipa Ďurčiná, chránený brest Rajecká Lesná) a ich  
  význam – rozhovor
• premietanie fotografií z rôznych ročných období   
 a z ošetrenia arboristami v minulých    

 rokoch (dostupné na www.lipy.sk), ukážka   
 katalógu chránených stromov 

Medzipredmetové vzťahy:
 O evanjelický cintorín, a vedľa neho sa nachádza   

 židovský cintorín, pri kostole zas katolícky,   
 resp. mestský cintorín – poukázať na    
 náboženské vierovyznania v Rajci,    
 pripomenúť, že drvivá väčšina židovských   
 obyvateľov z obdobia pred 2. sv. vojnou neprežila   
 holokaust

 O lipa ako symbol slovanstva
 O štátny znak v tabuľke chránený strom – ako   

 označujeme významné prírodné a kultúrne prvky,  
 kde sa využíva štátny znak, čo     
 obsahuje štátny znak SR

 O fyzika (merania teploty a vlhkosti), matematika   
 (odhad výšky stromu, priemet koruny, obvod   
 a priemer kmeňa)

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:
• prírodoveda, biológia (5. roč.), environmentálna   
 výchova 

Prílohy
• Je potrebné mať so sebou: ceruzka, lepiaca páska,   
 dĺžkové meradlo
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Záhradou 
do školy
Lokalita: 
Areál Katolíckej spojenej školy, budova roč. 5.-9-, 
Nám. A. Škrábika 5, Rajec 
(GPS 49.085789888, 18.633669556)

Popis: 
V okolí školy sú vysadené rôzne druhy drevín – 
stromov aj kríkov. Sú tu zastúpené voľne rastúce aj 
ovocné dreviny. Pri drevinách sú umiestnené názvy. 
V areáli sú inštalované hmyzie domčeky.

Ciele návštevy lokality:
 | poznávanie základných druhov drevín
 | sledovať, ako stromy menia svoj vzhľad počas   

 roka
 | starostlivosť o dreviny

Príklady aktivít a tém:
• vysvetliť základný rozdiel medzi listnatým   
 a ihličnatým stromom
• starostlivosť o dreviny – strihanie, hnojenie, zber   
 úrody, upratovanie lístia
• poznávanie drevín v okolí školy
• sledovať zmeny v stave a zložení drevín, robiť   
 záznamy do Kroniky stromov
• vysvetliť vzťah stromy – hmyz
• sledovať obyvateľov hmyzieho domčeka
• zisťovať údaje mikroklímy prostredia
• tvorba a využitie kompostu
• súťaž: Strom roka

Medzipredmetové vzťahy:

 O pracovné vyučovanie, technika - starostlivosť   
 o okolie

 O biológia – dreviny, hmyz

Možnosť využitia v rámci školskej výučby:

• prírodoveda roč.1.-4., pracovné vyučovanie,   
 biológia, technika, environmentálna výchova 
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Zelená škola - i n š p i r u j e  k  z m e n e
P r a c o v n é  l i s t y

Lúka je spoločenstvo ................................... a .............................................

Človek využíva lúky na ....................................................................................

Aký je rozdiel medzi senom a slamou? ................................................................................. 

Trávnice sú: 

a/ dievčatá, ktoré kosia trávu

b/ jahody rastúce v tráve

c/ piesne, ktoré sa spievajú pri kosení a hrabaní sena

Zakrúžkuj z možností tie, ktoré prospievajú lúkam, pasienkom a poliam:  

   vypaľovanie trávy ,  osamelé stromy,  medze,  zosuv pôdy,  riedke lesíky,  skládky odpadkov.

„Bláznivé slabiky“ - vyrieš prešmyčky a dozvieš sa názvy našich najrozšírenejších lúčnych tráv:

NICALIP  TRAKOSVA  KATEJMOTI  NAČREZKA  NOHTOMÄ  KAPSIAR

................... ..........................................................................................................................................

V osemsmerovke je ukrytých 9 názvov lúčnych bylín. Nájdi ich a vyškrtaj.  Písmená,  ktoré nie sú 
vyškrtnuté, napíš do voľných okienok.

K E Č N O V Z V

E I L Ž U R Á Z

A K Č U K U K A

S T A Á V A Č K

O V A I V L A Š

E T S O K A P Ú

A C I N P I L D

C Ä T O N O H

Pomôcka: kukučka, zvonček, dúška, lipnica, hlaváčik, pakost, záružlie, mätonoh, šalvia

M

Pracovný list - Lúka
Meno a priezvisko: ........................................................
Trieda: .......................... Dátum: ...................................



Zelená škola - i n š p i r u j e  k  z m e n e
P r a c o v n é  l i s t y

V tajničke je ukrytá trváca  20-60 cm vysoká  chránená  rastlina, jej stanovišťami sú mokré lúky, slatiny, 
okraje lesov. Kvety má tmavo purpurovofialové .  Vieš že je to vlastne orchidea ?

Na lúke žijú aj rôzne živočíchy bezstavovce aj stavovce. Skús chytiť nejakého bezstavovca do pozorovacej 
nádobky a pomocou atlasu zisti jeho názov: 

Poznáš bezstavovce na obrázkoch?

.........................................................         .....................................................           ..............................................

Do akej skupiny bezstavovcov patria? ........................................

 Pomenuj jednotlivé štádiá vývinu motýľov:

   

...................................       .....................................     ...................................    ................................

Napíš názov živočícha, pre ktorého platí opis:

     Žijem na suchých miestach, mám  ulitu s pásikmi, živím sa rastlinami. Som .................................................

     Mám hlavohruď a bruško, 8 nôh, korisť lovím skokom – klepietkami. Som ................................................

     Žijem v pôde, mám telo z obrúčok, prekyprujem pôdu.  Som............................................................................



Zelená škola - i n š p i r u j e  k  z m e n e
P r a c o v n é  l i s t y

Pracovný list - Čo vŕšok prejdeš...
Meno a priezvisko: ........................................................
Trieda: .......................... Dátum: ...................................

Čo vŕšok prejdeš, iný kraj nájdeš
Pomôcky: kompas alebo buzola, turistická mapa

1. Doplň skratky svetových strán do smerovej ružice:

Doplň aj vedľajšie svetové strany.

             Vieš názvy svetových strán aj po anglicky?

S - ........................................., skratka...............   V- ......................................, skratka............

J - .........................................., skratka...............    Z - ....................................., skratka............

2. Na mieste, kde sa nachádzaš, urči svetové strany pomocou kompasu /buzoly/.

3. Pomocou kompasu/buzoly/ urči na ktorej svetovej strane z tvojej terajšej polohy miesta sa nachádza:

a/ budova školy: .....................................

b/ vrch Kľak: .........................................

c/ kaplnka na vrchu cintorína. ........................

4. Doplň chýbajúce názvy: 

Mesto Rajec leží v ................................. doline. Na východe Rajeckú dolinu obklopuje pohorie .........
..........................................................., na západe ....................................... a .........................................
........... vrchy. Dolinou preteká rieka ..................................., ktorá pramení ...........................................
...... pri obci .................................................. .

5. Zo svojej polohy zapíš do schémy  polohy okolitých obcí, ktoré vidíš:

                                                                JA
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6. Do mapky zakresli hviezdičkou Tvoju polohu:

Mapka časti mesta Rajec

Zdroj: https://mapa.zoznam.sk/

 Čo všetko má obsahovať správe zostavená mapa? 

..........................................................................................................................................

Spĺňa mapka všetky podmienky, ktoré sú potrebné? ....................................

7. Urči tvoju približnú polohu na turistickej mape.
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Pracovný list - Keď sa v Rajci povie žabec...
Meno a priezvisko: ........................................................
Trieda: .......................... Dátum: ...................................

1. Zopakuj si:

 Flyš je .......................................................................................................................... . 

 Flyšové pásmo tvoria rozsiahle pohoria na severozápade a severe Slovenska. Začína Myjavskou 
pahorkatinou a Bielymi Karpatmi. Tiahne sa západne od Váhu cez Kysuce, Oravou poza Tatry na Spiš, 
Šariš a severnú časť východného Flyšové pohoria sú chudobné  na nerastné suroviny. Ťaží sa v nich len 
pieskovec, ktorý sa používa na stavebné účely. 

2. Zakrúžkuj správne možnosti vo vetách – časti napísané kurzívou: 

       Mesto Rajec obklopujú pohoria:  Nízke Tatry- Malá Fatra- Veľká Fatra-Strážovské vrchy-Kysucká 
vrchovina-Súľovské vrchy-Javorníky-Vtáčnik.  Podľa geologickej stavby patria k jadrovým-flyšovým-
bradlovým  pohoriam. Samotná Rajecká kotlina je tovrená paleogénnymi  sedimentami .  V nadloží týchto 
bazálnych súvrství je flyš, ktorý tvorí podstatnú výplň kotliny. Striedajú sa polohy ílovcov a pieskovcov. 
Miestami sa vo flyši vyskytujú organogénne vápence. Na dne koryta Rajčanky, niekedy aj na jej eróziou 
odkrytých brehoch,  je môžeme toto striedanie sivých ílovcov a hnedastých pieskovcov pozorovať. 
Pieskovce aj ílovce sú podľa pôvodu vyvreté-usadené-premené  horniny.

 Vieš vysvetliť pojmy: paleogén, nadložie, súvrstvia, organogénny, erózia?

 

3. Zakresli hviezdičkou do mapky pozorovanú lokalitu:

Mapa Južnej časti mesta Rajec

          
                  Zdroj: https://mapa.zoznam.sk/
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4. „Žabec“ alebo „žabacie mydlo“ je sivý ílovec, ktorý sa otiera o prsty, zvášť keď je mokrý. Tradícia 
hovorí, že ľudia ho používali na pranie namiesto mydla.

Vyhľadaj ílovec na brehu a pozoruj ho hmatom. Porovnaj ho s hnedastým pieskovcom. Ktorý z nich 
je tvorený hrubšími zrnami?

................................................................................................................................

5. Pozoruj podľa možnosti 

a/ dno rieky na mieste, kde nie je pokryté nánosom usadenín a riasami

b/ eróziou odkrytý breh rieky

Zapíš pozorovanie:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

......................

Vysvetli, prečo majú „žabce“ v nánose väčšinou zaoblené hrany: ...............................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................

Prémiová otázka:

Kde pramení rieka Rajčanka? .......................................................................................

. 
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Pracovný list - Na vysokej nohe
Meno a priezvisko: ........................................................
Trieda: .......................... Dátum: ...................................

Pracovný list  –  BOCIAN  BIELY 
1. Do viet doplň vhodné slová zo zátvorky. 

(hniezdo, jar, chladnejšieho, samica, obidvaja, sťahovavý,                                                        
vajcia, kŕmivým, mesiacoch) 

Bocian biely je ________________vták. Do miest, kde                                                                

hniezdi sa vracia skoro na ___________. Prvý prilieta samec                                                                    

a obsadí ________________. O niekoľko dní doletí                                                                        

aj _______________. Samička v druhej polovici apríla znáša                                                   

_____________. Spolu ich znesie 2 – 5.  Na vajciach sedia                                                                        

striedavo _______________ rodičia. Mladé bocianiky patria                                                                                 

ku _________________ mláďatkám, neschopné sa samé o seba postarať.                                                 

Približne v 50. dni začínajú lietať. Hniezdo opúšťajú asi po dvoch                                                          

________________ od vyliahnutia. Koniec leta a príchod                                                     

__________________ počasia je pre bociany znamením opustiť rodisko                                                  

a vydať sa na ďalekú púť na zimovisko.  

2. Hľadaj cestu podľa plánu. Písmená vyfarbuj a vpisuj do tajničky. 

        A   B   C    D   E    F    G   H                   A       B        C       D       E       F       G        H         

         1 

         2 

         3 

         4 

                                                         5 

                                                         6 

  

  

 

 

B1 C1 D1 E1 E2 E3  F3 G3  H3 H4 H5 H6 G6 F6 

                

        
        
        
        
        
        

A Z D R A G U F 

S IU K B V E T K 

M O T X IA N A H 

S P O L R V C N 

CH E P D T J S IE 

K L M V Z E D Z 

A6 B6 B5 C5 C4 C3 B3 A3  A2 A1 
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Pracovný list - Určovanie rastlín podľa...
Meno a priezvisko: ........................................................
Trieda: .......................... Dátum: ...................................

Rastlina č. ...........................  

/Zakrúžkuj z možností v riadku aký znak má pozorovaná rastlina/

Koreň

•	 jeden dlhý a ostatné kratšie – všetky sú rovnako hrubé a tvoria jeden zväzok

Stonka

•	 drevnatá - dužinatá

•	 hranatá – okrúhla – dutá – rozdelená na články 

•	  s listami – bez listov 

•	  s chĺpkami – bez chĺpkov – s tŕňmi

•	 farba: ................................................

Listy: 

•	 jednoduché – zložené z menších lístkov

•	 majú stopku – nemajú stopku 

•	 okraje sú zúbkované – vykrajované -  vystrihované – celistvé

•	 jednofarebné – viacfarebné – škvrnité

•	 hladké – chlpaté – pichľavé 

•	 Nakresli približne tvar listu:

Kvety 

•	 vôňa: áno - nie

•	 vyrastajú z kalíška – vyrastajú zo stonky – vyrastajú zo zeme

•	 na jednej stonke je : 1 kvietok – viac kvietkov

•	 farba kvetu: ............................................

•	 počet kvetných lístkov: viac ako 10 – 8 – 6 - 4

•	 tvar kvietka – nakresli:

Pomocou atlasu urči názov pozorovanej rastliny: 


