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10. Slovania na  
Devínskej Kobyle

VYSVETLIVKY
Program v škole – v triede  
a/alebo na školskom dvore
Program v teréne – napr. na Železnej 
studienke, na Devínskej Kobyle a pod.
Program v interiéri mimo školy

INFORMÁCIE
• veľkosť skupiny: max. 25 detí
• prítomnosť pedagóga: nevyhnutná
• zmeny v objednávke: min. 24 hodín vopred
• Vaše individuálne požiadavky  

je možné dohodnúť telefonicky  
alebo e-mailom. 

Výhodnejšia cena  
pri objednaní viacerých  

programov.
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1. Svet pod našimi nohami
Ročník: 1.–6. | Trvanie: 45 min./90 min. | Trieda/šk. dvor
Spoznajte spoločne s nami význam pôdy pre život na Zemi. 
Prezradíme vám aj to, ako pôda vzniká, že nie je hlina ako 
hlina a pozrieme sa, čo sa deje so semienkami, ktoré sme 
do nej zasiali. → Pri 90 min. programe pôjdeme aj von a po-
zrieme sa zblízka, čo všetko v našej pôde žije. 

2. Bohatstvo lúk a pasienkov
Ročník: 1.–9. | Trvanie: 45 min./90 min. | Trieda
Ako dokážu trávy osídliť aj nehostinné prostredie? Čo majú 
orchidey spoločné s hmyzom či pavúkmi? Ako motýle spo-
lupracujú s mravcami? Nechajte sa vtiahnuť do úžasného 
sveta lúk a pasienkov. Dozviete sa, prečo sú dôležité pre 
náš život, čo ich ohrozuje a prečo je potrebné ich chrániť. 

3. Expedícia Lúka
Ročník: 1.–7. | Trvanie: 120 min./180 min. | Terén
V lesoparku na Železnej studienke (alebo na mieste podľa 
vášho výberu) zapojíme všetky zmysly pri objavovaní krás 
lúky a jej obyvateľov. Koľko rôznych druhov rastlín rastie 
na jednom m2? A koľko druhov živočíchov? Z nášho spo-
ločného bádania si na pamiatku odnesiete vlastnú paletu 
farieb a zážitkov.

4. Tajomstvá lesa
Ročník: 1.–6. | Trvanie: 45 min./90 min. | Trieda/šk. dvor
Les je rozmanitosť druhov, tvarov, farieb, zvukov a vôní. 
Spoločne spoznáme obyvateľov lesa a zaujímavosti z ich 
života. A viete, že rastliny a zvieratá sú vzájomne poprepá-
jané sieťou života? Vysvetlíme si, ako je to možné a navyše 
sa pri tom aj dobre zabavíme. → Pri 90 min. programe druhá 
časť prebieha na školskom dvore. 

5. Expedícia Les
Ročník: 1.–7. | Trvanie: 120 min./180 min. | Terén
Na prechádzke lesným chodníčkom na Železnej studienke, 
v Horskom parku alebo na inom mieste podľa vášho výberu 
sa formou pohybových a zmyslových hier naučíme ako 
funguje život v lese.

6. Modrá planéta
Ročník: 1.–9. | Trvanie: 45 min./90 min. | Trieda
Viete, koľko máme vody na Zemi, aké má podoby a kto všet-
ko ju potrebuje? Spoločne sa pozrieme na to, kadiaľ voda 
putuje, ako znie a čo všetko ju znečisťuje. Dozviete sa aj 
to, ako sami môžete vodou šetriť a znížiť jej znečisťovanie. 
→ Pri 90 min. programe si ukážeme cestu vody na 3D mo-
deli krajiny. 

7. Expedícia Rieka
Ročník: 1.–7. | Trvanie: 120 min./180 min. | Terén
Kto žije v rieke? Ako zistíme, či je voda v nej čistá? Ako 
vyzerá mláďa vážky? Poďte sa s nami zahrať na výskumní-
kov a nájsť odpovede na tieto otázky. Budeme spolu loviť 
a skúmať malé vodné živočíchy vo Vydrici na Železnej 
studienke alebo v riečke vo vašom okolí.

8. Vtáctvo na cestách i necestách
Ročník: 1.–7. | Trvanie: 45 min./90 min. | Trieda/šk. dvor
Prečo sa niektoré vtáky každú jeseň vydávajú na nebez-
pečnú cestu a iné u nás dokážu prečkať zimu? Priblížime 
si život vtákov a skúsime porozumieť tomu, prečo a kam sa 
niektoré z nich sťahujú. → Pri 90 min. programe si vyrobíme 
jednoduché kŕmidlá pre vtáčiky na školskom dvore.

9. Príroda v zime
Ročník: 1.–7. | Trvanie: 45 min./90 min. | Trieda/šk. dvor
Čo znamená zima pre prírodu? Čo pomáha zvieratám preč-
kať chladné dni a dlhé zimné noci? Každý má svoju vlastnú 
stratégiu, s niektorými z nich sa zoznámime. Vydáme sa po 
stopách v snehu hľadať odpovede na tieto otázky. 

10. Slovania na Devínskej Kobyle
Ročník: 3.–7. | Trvanie: 120 min./180 min. | Terén
Priamo na mieste bývalého slovanského hradiska objavíme 
spôsob života tajomného národa, naučíme sa čítať hla-
holiku a budeme pátrať po využití nájdených artefaktov. 
Vyrobíme si slovanské ozdoby a zúčastníme sa slávnostnej 
ceremónie. → Program prebieha na Sandbergu na Devínskej 
Kobyle. 

11. Slovania – tajomný ľud Európy 
Ročník: 4.–9. | Trvanie: 45 min./90 min. | Trieda
Kto boli Slovania, ako žili a čo si obliekali? Aký bol ich 
spôsob života? Na základe nájdených artefaktov sa po-
kúsime nájsť odpovede na tieto otázky. Naučíme sa čítať 
hlaholiku, s mladšími žiakmi si vyrobíme slovanské ozdoby, 
so staršími rozvinieme diskusiu o vplyve slovanskej kultúry 
na našu súčasnú.

12. Svet dávnych dôb dnes
Ročník: 1.–6. | Trvanie: 45 min./90 min. | Trieda
Spoločne sa prenesieme do dôb dávno minulých a objavíme 
život, ktorý nikto z nás nezažil a predsa vieme, že existoval. 
Pri putovaní do minulosti sa zahráme na paleontológov 
a oboznámime sa s ich prácou. A na záver si každý odnesie 
malé prekvapenie.

13. Expedícia Za vtáčím spevom
Ročník: 1.–6. | Trvanie: 120 min./180 min. | Terén
Poznáte vtáčiu pozorovateľňu na Železnej studienke? 
Spoločne nazrieme do života lesných vtáčikov v ich priro-
dzenom prostredí. Hoci všetky neuvidíme, niektoré z nich 
vás naučíme poznávať podľa spevu. Vyskúšame si prácu 
s ďalekohľadom a na chvíľu sa staneme ornitológmi. 
→ Program realizujeme na Železnej studienke alebo v loka-
lite podľa vášho výberu.

14. Expedícia Školský dvor
Ročník: 1.–7. | Trvanie: 45 min./90 min. | Školský dvor
Mysleli ste si, že svoj školský dvor už dobre poznáte? A za-
pojili ste už pri jeho skúmaní všetky zmysly? Spoločne 
zistíme, že aj na známych miestach sa dá vždy objaviť niečo 
nové...

15. Expedícia Devínska Kobyla
Ročník: 1.–9. | Trvanie: 120 min./180 min. | Terén
Pri unikátnom pieskovisku Sandberg sa dozvieme, prečo 
je toto územie chránené a ako vieme, že tu kedysi bolo 
more. Počas nášho putovania spoznáme živé poklady tohto 
jedinečného územia a zistíme, že aj u nás na Slovensku 
rastú orchidey a hniezdia vtáky, ktoré sa svojím sfarbením 
nemusia hanbiť ani pred papagájmi. → Pri 180 min. programe 
je možnosť prejsť od Sandbergu až k hradu Devín.

16. Expedícia Železná studienka
Ročník: 1.–5. | Trvanie: 120 min./180 min. | Terén
Vyberte sa s nami na prírodovednú exkurziu na Železnú 
studienku. Budeme objavovať tajomstvá riečky Vydrice 
a čo všetko sa ukrýva pod kameňmi vo vode i v jej okolí 
a rozpovieme si aj príbeh starého mlyna. 

17. Expedícia Nivou Moravy
Ročník: 3.–9. | Trvanie: 120 min./180 min. | Terén
Viete prečo v lužnom lese prší aj za jasného počasia? Počas 
tejto expedície bližšie spoznáme ekosystém lužného lesa, 
brehu rieky a jazera. Prostredníctvom biologického moni-
toringu vody si sami určíte kvalitu vody v jazierku, ktoré 
sa nachádza pri rieke Morave. 

18. Land art – Umenie v prírode
Ročník: 1.–6. | Trvanie: 90 min. | Školský dvor alebo terén
Staňme sa na chvíľu umelcami a vytvorme dielo zo živých 
a neživých prírodnín, ktoré na prechádzke neujdú našej 
pozornosti. Zaostríme svoje vnímanie na rôzne druhy listov, 
kvetov, plodov či ulít a priblížime si aj neživý svet, ktorý je 
neodmysliteľnou súčasťou prírody. Zdanlivo obyčajné veci 
použijeme na vytvorenie neobyčajného diela. → Program 
uskutočňujeme na školskom dvore, prípadne vonku v prí-
rode (napr. na Železnej studienke), podľa dohody. 

19. Vyrob si papier
Ročník: 1.–6. | Trvanie: 45 min. | Trieda
Zamysleli ste sa niekedy nad obyčajným papierom, ktorý 
používame každý deň? Z čoho je vyrobený, odkiaľ pochá-
dza a ako vlastne vznikol? A čo sa s ním stane, keď už ho 
nepotrebujeme? Prečo zbierame starý papier? → Prineste 
si do školy prečítané noviny a odnesiete si vlastnoručne 
vyrobený recyklovaný papier.

20. Putovanie odpadu
Ročník: 1.–9. | Trvanie: 45 min./90 min. | Trieda
Kam putujú odpady z nášho koša? Existuje len jedna cesta? 
Ako ju môžem ovplyvniť? Viem ja sám prispieť k zníženiu 
množstva vyhodených vecí? Spoločne budeme diskutovať 
a hľadať cesty, ako zabrániť neustálemu zvyšovaniu sa 
množstva odpadu na Zemi. → Pri 90 min. programe si na 
druhej vyučovacej hodine vyskúšame recykláciu papiera 
vlastnými rukami.

21. Odpady! Kam s nimi? 
Ročník: 1.–9. | Trvanie: 90 min. | Interiér mimo školy
Čo sa deje s odpadom po jeho vyhodení do koša? Kde 
skončí a ako to viem ovplyvniť? Na tieto a ďalšie otázky 
týkajúce sa nášho odpadu budeme spoločne hľadať odpo-
vede počas interaktívneho programu spojeného s exkurziou 
po spaľovni. → Program prebieha v OLO Centre – výchov-
no-vzdelávacom centre v Spaľovni odpadu OLO a.s., Vlčie 
hrdlo, kde je potrebné si ho aj objednať. Viac informácií  
o programe a prihlasovací formulár nájdete na www.olo.sk/
exkurzie-v-olo/. → Vďaka organizácii zodpovednosti výrobcov 
NATUR-PACK je tento program bezplatný.

CENY:
VYUČOVACIE HODINY

1 × 45 min. 55,00 € 4 × 45 min. 105,00 €
2 × 45 min. 72,00 € 5 × 45 min. 122,00 €
3 × 45 min. 88,00 € 6 × 45 min. 139,00 €

EXPEDÍCIE
120 min. 85,00 € 180 min. 105,00 €

→ Za programy mimo Bratislavy účtujeme 0,3 €/km  
 k cene programu.

→ Platba je možná v hotovosti alebo na faktúru.

ZĽAVY:
Viac programov v 1 deň
Čím viac programov (rovnakých, či rôznych, maximálne 
však dve rôzne témy na jedného lektora) v jeden deň si 
objednáte, tým je cena výhodnejšia.

Viac programov počas školského roka 
Pri objednaní celoročného cyklu, t.j. 10 vybraných progra-
mov (podľa vami zvoleného poradia a typu) máte desiaty 
program ZADARMO.

Tešíme sa na Vás! 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie 
Podunajská 24 | 821 06 Bratislava | Mobil: 0905 982 866 
Telefón: 02/ 455 24 019 | E-mail: ekovychova@daphne.sk 
www.daphne.sk | Facebook: Daphne Inštitút

DAPHNE PROGRAMY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY Programy prebiehajú interaktívnou a hravou formou, žiaci majú možnosť diskutovať, bádať, objavovať a mnohé veci si 
vyskúšať či spoznať z nového uhla pohľadu. V prípade záujmu vybrané programy odučíme aj v anglickom jazyku.


