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www.beagleproject.org môžu školy zapojiť do ve-
deckého výskumu sledovania fenologických 
fáz. Do projektu sa doposiaľ zapojilo 63 
pilotných škôl z celého Slovenska. Pre učite-
ľov prihlásených škôl zorganizovala Slovenská 
agentúra životného prostredia v marci 2O10 
odborný tréning, na ktorého základe budú ve-
dieť so žiakmi realizovať monitoring fenofáz, 
zbierať výsledky o konkrétnych štádiách vý-
vinu stromov a sledovať bohatú biodiverzitu 
drevín. Získané výsledky budú vypovedať 
o tom, či dochádza k zmenám v priebehu ži-
votného cyklu stromu. Podrobnejším bádaním 
budú môcť mladí výskumníci odhaliť príčiny 
týchto zmien. Porovnaním údajov s historickými záznama-
mi zistia ako sa mení priebeh jednotlivých ročných období. 
Vystavením výsledkov na webovú stránku bude možné 
konfrontovať slovenské dáta s ostatnými partnerskými kra-
jinami projektu (Veľká Británia, Poľsko, Nórsko, Maďarsko, 
Nemecko), v ktorých bude prebiehať výskum podľa spo-

ločne stanovenej metodiky. Hlavným cieľom projektu je 
podporiť vzdelávanie priamo v prírodnom prostredí, teda 
„mimo školských lavíc“ a zefektívniť vedeckú prácu škôl. 
Do projektu sú zapojené aj odborné inštitúcie a to Slovenský 
hydrometeorologický ústav, Národné lesnícke centrum 
a dve univerzity; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a 

Technická univerzita vo Zvolene. Úlohou 
expertov z oblasti biologickej diverzity a 
fenológie je online verifikovať zozbierané 
dáta školami a vhodne interpretovať na-
dobudnuté výsledky z fenologických po-
zorovaní v kontexte klimatických zmien 
a trvalo udržateľného rozvoja. 

Projekt BEAGLE je adresovaný hlav-
ne mladým ľuďom, aby sa naučili niečo 
o prírodnom prostredí, o vzájomných 
vzťahoch prebiehajúcich v prírode a 
o hodnotách, ktoré je potrebné rešpekto-
vať a ochraňovať. Viac o projekte sa mô-
žete dočítať na www.sazp.sk alebo na 

www.beagleproject.org.
Staňte sa aj vy fenológom našich drevín!
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Tento 

dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za 
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente. 

Mgr. Katarína Kosková 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

Pagaštan konský – pučanie ... a prvé listy (foto: Martina Proháczková)

Poďte s nami načúvať tlkotu slovenskej prírody. Spolu 
ju objavujme, spoznávajme, učme sa ju chrániť a milovať. 
Uvidíme spolu poklady, ktoré treba hľadať... 

V zmysle tohto motta sa nesie programová ponuka škôl 
v prírode v strediskách environmentálnej výchovy (SEV) 
Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Školy 
v prírode sú najlepším riešením, ako plnohodnotne stráviť 
čas medzi rovesníkmi počas školského roka, zároveň si 
oddýchnuť, načerpať nové sily a energiu a v neposlednom 
rade získať nové skúsenosti, zážitky. Predstavujú nezabud-
nuteľnú súčasť detského života. Ideálne podmienky pre 
školy v prírode nájdete v strediskách Harmónia - Modra, 
Drieňok – Teplý Vrch a Regetovka.

Školy v prírode v strediskách SAŽP 
ponúkajú na výber z týchto programov:

1. Odpad, voda, lúčny ekosystém 
Odpad (druhy odpadu, nakladanie s odpadom) – aktivity 

programu sa realizujú v interiéri SEV, formou praktických 
ukážok, teoretickej prednášky a ekohier k danej téme.

Voda – biomonitoring kvality vody a vodných organiz-
mov, využitie metodiky BISEL. Aktivity sa uskutočňujú v 
teréne na miestnych vodných plochách a tokoch, ich sú-
časťou sú praktické ukážky odchytu a určovania vodných 
bezstavovcov, aj stanovenie stupňa kvality čistoty vody. 

Lúčny ekosystém – aktivity sú zamerané na lúčny eko-
systém, obsahujú praktické ukážky odchytu a určovania 
bezstavovcov a porovnanie vzoriek z dvoch rozdielnych 
typov lúk. 

2. Lesný ekosystém, biodiverzita, ekologická stopa
Lesný ekosystém – spoznávanie lesného spoločenstva 

prostredníctvom exploračných hier, tvorivé dielne s prí-

rodným materiálom priamo v prostredí lesa (tvár stromu, 
drevené medaily). 

Biodiverzita – prostredníctvom praktických aktivít žiaci 
absolvujú dva vedecké kurzy: monitoring fenologických 
fáz stromov a zisťovanie kvality čistoty povrchových 
tokov. 

Ekologická stopa – formou praktických hier žiaci zisťujú 
vplyv človeka na planétu Zem. Zisťujú, že aj  elektrina, 
kúrenie, voda, stravovanie, nakupovanie či doprava majú 
svoju ekologickú stopu. (Možnosť realizácie programu aj v 
anglickom jazyku.)

3. Biodiverzita, pôda, ovzdušie
Biodiverzita – exkurzia po náučnom chodníku. Žiaci po-

čas nej spoznajú vzácne biotopy danej oblasti, oboznámia 
sa s problematikou územnej a druhovej ochrany prírody a 
krajiny na území Slovenska.

Pôda, pôdne organizmy – fyzikálne, chemické a biolo-
gické vlastnosti pôd, praktické ukážky odberu a analýzy  
pôdnych vzoriek z rôznych vrstiev pôdneho horizontu.

Ovzdušie – žiaci sa oboznámia s problematikou jedineč-
nosti zloženia ovzdušia a jeho významom pre existenciu 
organizmov, vrátane človeka. 

4. Voda, odpad, energia
Voda – žiaci sa dozvedia, ako každý vodný ekosystém 

funguje podľa prírodných pravidiel a vzájomných vzťahov. 
Odpad – porovnávanie problematiky odpadu v rámci 

prírodných a človekom vytvorených systémov. Dôležité 
princípy uvedomelého spotrebiteľa a zeleného konzumen-
ta budú vysvetlené počas realizácie zaujímavej aktivity. 
(Možnosť realizácie programu aj v anglickom jazyku.)

Energia – modely využívania a hospodárenia s ener-

giou vysvetlené na príkladoch z rastlinnej a živočíšnej ríše, 
pozitívne príklady fungovania človeka s prírodou z celého 
sveta aj zo Slovenska. 

V cene pobytu (65 €/osoba) je zahrnuté:  
 4 x ubytovanie
 5 x plná penzia (strava 5 x denne + pitný režim)
 3 x poldenná praktická environmentálna výchova 
zážitkovou formou (výber témy z ponuky), pomôc-
ky zdarma
 pedagogický dozor – pobyt v škole v prírode zdar-
ma (na 10 detí – 1 osoba) + ďalšie benefity
 balíček metodických materiálov EV
 premietanie filmov s environmentálnou tematikou 
a z videotéky festivalu Envirofilm
 zapožičanie športových potrieb na strediskách 
– zdarma

• SEV SAŽP Harmónia (Modra) sa nachádza sa v prírodnom 
prostredí Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.  

 (www.sazp.sk/SEV/harmonia) 
• SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch (okres Rimavská Sobota) sa 

rozprestiera uprostred malebnej, relatívne nenarušenej 
prírody juhovýchodného Slovenska.  

 (www.sazp.sk/SEV/drienok) 
• SEV SAŽP Regetovka (okres Bardejov) je situované v prí-

rodnom prostredí pohoria Nízke Beskydy vyznačujú-
com sa pestrosťou a mnohotvárnosťou.

 (www.sazp.sk/SEV/regetovka) 

www.sazp.sk
Kontakt: 048/43 74 187, 0917 453 327, 

email: andrej.svec@sazp.sk

Školy v prírode – nezabudnuteľná súčasť života detí




