
Iba to, čo poznáme, dokážeme chrániť a milovať, preto 
je hlavným zámerom projektu Videoherbár natočiť 15 mi-
nútových videofilmov, ktoré ponúknu neobyčajný pohľad 
na najrôznejšie obyčajné rastliny, ktoré rastú v mestách 
a blízkom okolí.

Videoherbár sa prihovorí mladým ľuďom modernou 
videoformou, ktorá je im blízka. Svet digitálnej techniky, 
počítačov, filmov, mladých ľudí oslovuje, rozumejú mu a ak 
sa dôležité posolstvo podáva nenásilnou formou na názor-
ných príkladoch bez zbytočného mentorovania, sú ochotní 
ho akceptovať.

Videoherbár vtiahne žiakov pomocou objektívu kamery 
priamo do lona prírody, ukáže im celkom zblízka krásu a 
mnohokrát aj úžasnú liečivú silu, ktorú je možné nájsť na 
zdanlivo celkom obyčajnej lúke či priamo v meste. Pomôže 
naučiť mladých a možno nielen ich, znovu sa dívať, objavo-
vať a spoznávať, zaujímať sa o to, čo nám príroda ponúka. 
Vymeniť videohry a často bezmyšlienkovité sledovanie 

za podporu aj materských škôl v oblasti environmentál-
nej výchovy. Veríme, že projekt bude úspešný.

Mária Navrátilová, koordinátorka projektu
Materská škola, Vranovská, Liptovský Mikuláš

Oáza oddychu, vzdelávania a environmentálnej výchovy
Naše mestečko patrí k tým menším (do 10 000 oby-

vateľov). Jeho poloha a charakter je bližší vidieku. V jeho 
okolí sa nachádzajú rôzne typy ekosystémov: Chránená 
krajinná oblasť Poľana a niekoľko prírodných rezervácií. 
Naša škola aktívne pôsobí v oblasti environmentálnej vý-
chovy, realizuje viaceré projekty s týmto zameraním.

Náš rozsiahly školský areál vyžaduje celoročnú starost-
livosť a niektoré časti aj revitalizáciu. Chýba nám oddy-
chová zóna, ktorá by slúžila aj na vzdelávanie a environ-
mentálnu výchovu, preto plánujeme vybudovať školský 
náučný chodník.

Riešiteľský tím je rôznorodý. Sú to najmä pedagógovia, 
žiaci 2. stupňa základnej školy, členovia chemicko-biolo-
gického krúžku, zamestnanci Mestského úradu a Lesného 
závodu v Hriňovej. Náplňou projektu je vybudovanie škol-
ského náučného chodníka, napojenie na už existujúcu vý-
sadbu, osadenie informačnej tabule s mapkou školského 
náučného chodníka. V budúcnosti plánujeme vybudovať 
altánok, ktorý bude slúžiť ako učebňa v prírode. Zatiaľ 
máme prenosný plátenný prístrešok a drevené lavičky.

V ďalších mesiacoch plánujeme dokončiť výsadbu stro-
mov, kríkov a rastlín, osadiť pergoly a informačnú tabuľu, 
vyškoliť žiakov do funkcie sprievodcov školského náučné-
ho chodníka. V prípade návštev širokej verejnosti a žiakov 
zo susedných škôl podajú odborný výklad. Jednotlivé rast-
liny a vymedzené časti chodníka sa zveria konkrétnym žia-
kom, najmä členom chemicko-biologického krúžku. Počas 
realizácie projektu, a aj po jeho skončení, budú prebiehať 
sprievodné aktivity. Pripravujeme žiakov na súťaže: Poznaj 
a chráň, Liečivé rastliny, Biologická olympiáda a i. Na tech-
nických prácach žiaci zhotovili vtáčie búdky. Následne sa 
budú starať o drobné vtáctvo, ktoré budú vhodne kŕmiť a 
pozorovať, na výtvarnej výchove a vo výtvarnom krúžku 
budú kresliť zaujímavé objekty. Na prírodopise sa budú 
časti botaniky učiť v exteriéri. Počas revitalizácie terénu 
vyčistíme časť vodného toku Skalisko, ktorá susedí s po-
zemkom našej školy.

Po ukončení projektu objekt slávnostne otvoríme za 
účasti žiakov a pedagógov našej školy, susedných škôl, 
širokej verejnosti, rodičov a spoločenských inštitúcií nášho 
mesta. 

Myslíme si, že aktivity podobného typu ovplyvnia envi-
ronmentálne vedomie žiakov a verejnosti. Ochrana život-
ného prostredia by mala byť jednou z priorít výchovného 
pôsobenia v škole, v médiách a všade, kde žijú ľudia.

Eva Bystrianska a Mgr. Marianna Vyletelová, 
predkladatelia projektu

ZŠ s MŠ Hriňová
Videoherbár

Každý deň kráčame a náhlime sa po cestách, ktoré nás 
vedú za našimi povinnosťami. Často si ani nevšimneme, 
že pritom míňame pestrofarebnú nádheru, ktorá skromne 
lemuje cesty a cestičky našich životov. A stačí tak málo, 
chvíľku postáť, pozorne sa zahľadieť a môžete vidieť nebý-
valú krásu ukrytú hoci aj v obyčajnom bodliaku s nádher-
nými cyklámenovými kvetmi, vďaka kvetu margarétky so 
snehobielymi lupeňmi zasa môžete zistiť, či vás má alebo 
nemá rád či rada, i zaspomínať si na rozprávkový príbeh 
sestričky, ktorá tak verne čakala na svojho bračeka, ktorý 
zahynul vo vojne, až sa zmenila na belasý nežný kvietok, 
ktorý čakáva dodnes – čakanku.
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televízora za prechádzky prírodou, uprednostniť bylinkový 
čaj pred automatickým siahnutím po tabletke.

Vo filmovej škole sú odbornými pedagógmi tvoriví 
umelci z audiovizuálneho prostredia, profesionálni kame-
ramani, strihači, zvukoví majstri, režiséri, ale aj fotografi a 
výtvarníci, a tak sa celý projekt uskutočňuje v úzkej súčin-
nosti žiakov a pedagógov. Všetkých fáz videotvorby sa zú-
častňujú mladí filmári, pričom sa striedajú v najrôznejších 
úlohách – scenáristov, kameramanov, zvukárov, strihačov. 
Študenti si tak priamo v praxi overujú teoretické vedomosti 
a zažívajú skutočné nakrúcanie prírodopisných dielok so 
všetkým čo k naozajstnej filmovačke patrí.

Navyše mladí filmári získavajú aj množstvo vedomostí 
o rastlinkách, jednak vďaka odbornej spolupráci, ale aj 
vďaka samoštúdiu, pretože scenáre a komentáre môžu na-
písať iba vtedy, ak sú dostatočne vedomostne „podkutí“. 
Vzdelávací proces sa tak presunul z memorovanej roviny 
do projektového a praktického vyučovania s priamym do-
sahom na diváka. Mladí filmári si navyše budú môcť overiť 
vplyv diela na divákov na vernisáži spojenej s projekciou, 
ktorú na škole zorganizujeme a tiež vo vysielaniach lokál-
nych televízií.

Naše „minúty z prírody“ vo forme videoherbára majú 
ambíciu osloviť všetkých, ktorých svet okolo nás zaují-
ma, ukázať milovníkom prírody rastliny v plnej kráse a 
ponúknuť priehršť dobrých rád, ako mnohé z nich využiť 
vo svoj prospech. Veríme, že si nájdu svojho diváka, a 
ak sa vám nepodarí zazrieť ich vo vysielaní, určite si ich 
budete môcť pozrieť na stránke www.filmovaskola.sk v 
sekcii videotvorba.

Mgr. Jarmila Uhríková, koordinátorka projektu
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice

Jeden z prvých dní tohto 
leta patril celoslovenskému 
kolu vedomostnej a pohybo-
vej súťaže Hypericum 2009. 

Sedemnásť víťazných trojčlenných družstiev zo šiestich 
regionálnych kôl tejto súťaže sa 24. júna 2009 zúčastnilo 
záverečného kola, ktoré sa konalo v SEV Drieňok Teplý 
Vrch. Jednotlivé regionálne kolá organizovala Slovenská 
agentúra životného prostredia (SEV Dropie, SEV Orlík, 
SEV Drieňok) v spolupráci s Prírodovedným oddelením 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a Správou 
NAPANT-u v Brezne a v Liptovskom Mikuláši. 

Súťažiaci museli preukázať svoju vedomostnú zdat-
nosť v piatich oblastiach: NATURA 2000, NATURA 
2000 rastliny, NATURA 2000 živočíchy, Poznávame 

HYPERICUM 2009

Ing. Andrej Švec 
Slovenská agentúra životného prostredia 

Banská Bystrica

Víťazi v kategórii stredné školy – Súkromná stredná umelecká 
škola filmová Košice

dreviny a Zvuky a stopy. To, že boli pripravení na vysokej 
úrovni, potvrdila samotná skutočnosť, že o prvých troch 
miestach rozhodli až rozstrelové otázky. A tu sú víťazi:
1. miesto: Emília Mlynárčiková, Dominika Sulírová, Oliver 

Pitoňak, Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad
2. miesto: Katarína Kováčová, Marína Kizeková, Anna 

Lunterová, ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica
3. miesto: Zuzana Turisová, Lenka Janišová, Lenka 

Rybárová, Športové Gymnázium, Tr. SNP 54, Banská 
Bystrica
Tímy žiakov, ktoré sa neumiestnili na prvých troch 

miestach, si zo súťaže odniesli zaujímavé metodické 
materiály, ktoré im iste budú dobrou študijnou pomôc-
kou na doplnenie nových informácií do ďalšieho ročníka 
súťaže. Veríme, že žiakom táto súťaž, ktorá je o prírode 

a v prírode, priniesla veľa nových 
vedomostí, skúseností, zážitkov a 
chuť zúčastniť sa jej aj v budúcom 
roku. Spojenie zanietenia mladých 
ľudí pre prírodu so spoluprácou s ich 
učiteľmi bude teda tým najlepším 
predpokladom pre ďalší, už XII. roč-
ník súťaže Hypericum.

Súťaž bola financovaná z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci projek-
tu Zlepšenie environmentálneho povedomia 
v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane 
NATURA 2000).

Víťazi Hyperica 2009




