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Environmentálna výchova

Desať družstiev zo siedmich základných škôl stredného Slovenska 
si overili svoje poznatky o prírode v prírodovednej súťaži Hypericum. 
Organizátori súťaže – Slovenská agentúra životného prostredia a 
Správa NAPANT – zámerne stanovili konanie tejto súťaže na 22. máj 
– Medzinárodný deň biodiverzity. 

Ako výstižnejšie a pre školákov zaujímavejšie sa dá poukázať na rozmanitosť 
rastlín a živočíchov, vyskytujúcich sa na Slovensku, ak nie prírodovednou súťa-
žou zameranou na overenie ich teoretických vedomostí. Tento ročník bol zamera-
ný na rastlinstvo a živočíšstvo, vyskytujúce sa na území NAPANT, čo je približne 
územie od Banskej Bystrice po Brezno. 

Mali sme možnosť sledovať žiakov, zaradených do dvoch kategórií – mladší (1. 
stupeň) a starší žiaci (2. stupeň) – na jednotlivých stanoviskách a veru otázky, 
s ktorými si museli poradiť, neboli vôbec ľahké. Od organizátorov súťaže sme sa 
dozvedeli, že prihlásené školy dostali podrobné propozície, na čo sa pri príprave 
majú žiaci zamerať. O tom, že sa pripravovali naozaj zodpovedne, svedčia aj 
minimálne rozdiely v počte získaných bodov. 

Pôvodne sa malo Hypericum konať na náučnom chodníku v Jakube, neďale-
ko Banskej Bystrice. Pripravená bola trasa s piatimi stanoviskami, ktorú mali 
súťažiaci absolvovať. Každé stanovisko preverilo vedomosti žiakov z inej oblas-
ti: 1. Všeobecné vedomosti o rastlinách a živočíchoch, 2. Poznávanie rastlín, 
3. Poznávanie živočíchov, 4. Ochrana prírody – výber zo zákona o ochrane príro-
dy a krajiny a z návštevného poriadku národného parku, 5. NAPANT: Ako vznikal, 
menil sa a rástol náš národný park?

Žiaľ, pre nepriaznivé daždivé počasie sa súťaž musela presunúť do priesto-
rov SAŽP, na Tajovského 28 v Banskej Bystrici. To jej však neubralo na zau-
jímavosti.

Správnosť odpovedí hodnotili na jednotlivých stanoviskách pracovníci SAŽP a 
Správy NAPANT. Ktoré otázky považovali súťažiaci za najťažšie? Prekvapujúco sa 
zhodli, že to boli otázky všeobecného zamerania.

Pre tých, ktorí už súťaž absolvovali, pripravili organizátori premietanie filmov 
s environmentálnou problematikou, tvorivé dielne aj pohybové hry v átriu. K dis-
pozícii boli aj príslušníci stráže prírody „v plnej výzbroji“, žiakov zaujímali najmä 
ich príbehy zo stretnutí so zvieratami. Žiakov 1. stupňa zo ZŠ v Jasení, obleče-
ných jednotne v červených tričkách s označením školy, sme zastihli v tvorivých 
dielňach, kde vyrábali pohľadnice ozdobené motívmi kvetov  a motýľov z fareb-
ného papiera. Páčila sa im súťaž aj tvorivé dielne. Na našu otázku, ako dopadli 
v súťaži, odpovedali dosť váhavo, netušiac ešte, že nakoniec vo svojej kategórii 
obsadili prvé miesto. Počas súťaže získali 17 bodov rovnako ako mladší žiaci zo 
ZŠ Valaská. O víťazovi rozhodla tzv. rozstrelová otázka, v ktorej boli úspešnejší 
žiaci z Jasenia. Na 3. mieste v tejto kategórii skončila ZŠ z Dolnej Lehoty s 
počtom bodov 16,5. Minimálne rozdiely v počte získaných bodov svedčia o vy-
rovnanosti vedomostí žiakov.

Základnú školu v Podbrezovej reprezentovali žiaci 8. a 7. ročníkov.  „Sme na 
seba hrdí, zvládli sme, čo sme zvládli, ostatné nabudúce doladíme. Ťažké to 
bolo primerane.“ Zdravé sebavedomie a potrebné poznatky im priniesli takmer 
víťazstvo. Žiaci sa pripravovali 2 týždne vopred, individuálne aj s pani učiteľkou. 
Po absolvovaní 5 stanovísk mali rovnaký počet bodov 21 ako aj žiaci zo ZŠ 
Staré Hory. Po „rozstrelovej“ otázke získali „striebro“. Ich pani učiteľka Martina 
Bíziková na otázku, ako je spokojná s organizáciou súťaže, povedala: „Chodím 
aj na iné súťaže, takže môžem porovnávať. Žiaci často nedostanú vôbec nič. Tu 
každý dostal občerstvenie, diplom za účasť v súťaži a dokonca aj darček (DVD 
Detektív v prírode). Mám z toho veľmi dobrý pocit. Deťom sa to tiež ráta.“

Tretie miesto medzi staršími žiakmi patrí ZŠ Valaská s počtom bodov 20,5. Je 
tak najúspešnejšou školou v súťaži v tomto ročníku. Zastúpenie v obidvoch kate-
góriách mala aj ZŠ Nemecká. Žiaci staršej kategórie boli sklamaní, keďže neob-
hájili víťazstvo z predminulého roku. Pani učiteľka Marcela Tišťanová z Nemeckej 
ocenila, že organizátori poslali prihláseným školám podklady pre prípravu na sú-
ťaž. Premiéru na Hypericu mala ZŠ z Valaskej, zastúpená v obidvoch kategóriách. 
Žiakom aj ich učiteľovi sa súťaž páčila a sľúbili, že prídu aj budúci rok.

Posledné slovo dajme víťazom. Tými sa stali v kategórii starších žiakov repre-
zentanti ZŠ zo Starých Hôr. Pani učiteľka Martina Bíziková bola s výsledkom, kto-
rí žiaci pod jej vedením dosiahli, veľmi spokojná. „Celý mesiac sme sa stretávali 

po poobediach, viackrát do týždňa a pripravovali sa na súťaž. Bolo toho veľa, čo 
sa žiaci museli naučiť.“ Dôkladná príprava sa oplatila, priniesla žiakom víťazstvo. 
Otázky sa im vôbec nezdali ťažké, hoci boli na tejto súťaži prvýkrát a šťastní 
sľúbili, že prídu aj o rok.                                        Iveta Lanáková
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