
Exkurzie a programy realizujeme vďaka projektu „Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“ 
realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prírodovedné exkurzie  
a programy

2022 
jar/leto

Exkurzia 1: Objavme Ostrovné lúčky
Ročník: 1. – 9. | Trvanie: 90 min. (1 a 2. ročník) alebo 180 min. 
Miesto: Chránený areál Ostrovné lúčky (MČ Rusovce/Čunovo) 

Počas exkurzie na unikátnej lokalite Ostrovné lúčky prebádame prírodné krásy 
lužných lesov a orchideových lúk. Viete, aké dreviny sú pre toto miesto typické? 
A ktoré rastliny sú tu najvzácnejšie? Počuli ste už o tom, že orchidey nerastú iba 
v exotických krajinách? Videli ste už bobrie ohryzy a šmykľavky? Spoločne sa 
dozvieme množstvo zaujímavostí o obyvateľoch lužných lesov a na lúke nám 
určite neuniknú niektorí z jej hmyzích obyvateľov. Pri 180 min. programe zapojíme 
žiakov do praktickej záchrany vzácnych lúk spojenej s odstraňovaním náletových 
drevín/inváznych druhov rastlín/ spriechodnením turistických chodníkov/čistením 
chráneného územia od odpadu. 

Exkurzia 2: Letom svetom v prírode
Ročník: 1. – 9. | Trvanie: 90 min. (1 a 2. ročník) alebo 180 min. 
Miesto: Chránený areál Ostrovné lúčky (MČ Rusovce/Čunovo)

Poďme s deťmi odhaliť, kto tu okolo nás spieva a lieta. Počas výpravy lužnými lesmi 
zaostríme svoje ďalekohľady, aby sme sa na našich operených kamarátov pozreli 
z blízka. Vyskúšame si aj spôsob lovu nášho najväčšieho dravca orliaka morského. 
Pri 180 min. programe sa spoločne pozrieme aj na rozhľadňu na Hrušovskej zdrži, 
kde je možnosť pozorovať množstvo vodného a migrujúceho vtáctva. 

Exkurzia 3: Putovanie históriou
Ročník: 1. – 9. | Trvanie: 90 min. (1 a 2. ročník) alebo 180 min. 
Miesto: MČ Čunovo a okolie

Netradičné „Putovanie históriou“ odzrkadľuje zmeny územia okolia Čunova v čase. 
Na zmenách sa podieľa nielen majestátna rieka Dunaj, ale aj prítomnosť a vplyv 
ľudí. Žiaci si počas exkurzie vytvoria vlastnú časovú líniu, reprezentujúcu zmeny 
v štruktúre krajiny aj v jej rozmanitosti. Pri 180 min. programe sa pôjdeme spolu so 
žiakmi pozrieť priamo na Hrušovskú zdrž, kde si ukážeme jej pôsobenie v krajine. 

Exkurzia 4: Výlet k rieke
Ročník: 4. – 6. | Trvanie: 180 min.. | Miesto: MČ Čunovo/Rusovce, Dunaj

Výlet k rieke Dunaj spoločne prepojíme s kolobehom vody v prírode. Ako 
ovplyvňovali kvalitu vody ľudia kedysi a ako ju ovplyvňujeme dnes? Okrem malej 
analýzy ľudského správania urobíme aj testovanie niektorých ukazovateľov kvality 
vody.  Lepšie tak odhalíme súvislosti významu druhej najväčšej európskej rieky.

Objednanie exkurzií:  
DAPHNE – Jana Menkynová | menkynova@daphne.sk | 0918 700 272

pre základné školy 
a 8-ročné gymnáziá

Štátna ochrana prírody SR – Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
Karloveská 63, 841 04 Bratislava
e-mail: martin.gregor@sopsr.sk
kancelária: 02 6428 39 82 
mobil: 0910 911 160
facebook: CHKODunajskeluhy

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24, 821 06 Bratislava
e-mail: menkynova@daphne.sk
kancelária: 02/455 24 019
mobil: 0918 700 272
facebook: daphne.institut

Program 1: Potulky po  
chránených územiach Slovenska 
Ročník: 1. – 9. | Miesto: trieda | Trvanie:45/90 min.
Poznáte naše národné parky alebo iné chránené územia na 
Slovensku? Aký majú význam a prečo je potrebné chrániť 
prirodzené prostredie pre rastliny a živočíchy? Prečo sú potrebné 
územia bez zásahu človeka? Na potulkách sa dozviete odpovede 
na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavosti, zvláštnosti a „naj“ 
o týchto jedinečných územiach, ale aj čo ich ohrozuje a ako 
im môžete pomôcť. Budete možno prekvapení, čo všetko tieto 
územia skrývajú.

Program 2: Spoznajte naše veľké šelmy
Ročník: 1. – 9. | Miesto: trieda | Trvanie: 45/90 min.
Ktoré veľké šelmy žijú na Slovensku? Prečo si zasluhujú 
našu pozornosť a ochranu? Sú naozaj hrozbou pre človeka? 
Spoznáte ich tajomný život, dozviete sa, aké pobytové znamenia 
zanechávajú v prírode, čím sa živia, čo sú kontajnerové medvede, 
ako veľké šelmy pomáhajú k udržiavaniu rovnováhy v prírode, 
ale aj kto a čo ich ohrozuje. Uvidíte, že keď ich bližšie spoznáte, 
prestanete mať zbytočný strach z ich prítomnosti.

Program 3: Spoznajte prácu profesionálnych 
ochranárov
Ročník: 5. – 9. | Miesto: trieda | Trvanie: 45 min. (vrátane diskusie)
Myslíte si, že práca štátneho ochranára je len prechádzka 
po lese, pozorovanie vtákov a kochanie sa krásou divočiny? 
Presvedčíme Vás, že opak je pravdou. Predstavíme Vám prácu 
zoológa, botanika, lesníka, strážcu chránených území, ako aj iných 
zaujímavých profesií našej organizácie – Štátnej ochrany prírody 
SR. Dozviete sa, kto a ako sa stará o hendikepované živočíchy, 
čo je úlohou dendrológa, anorganika, krajinára, či pracovníka 
environmentálnej výchovy. Možno aj niekto z Vás sa stane našim 
kolegom.

Objednanie programov:  
Štátna ochrana prírody SR – Martin Gregor 
martin.gregor@sopsr.sk | 0910 911 160

Kontakty:
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Kaštieľ v Čunove sa mení 
na ekocentrum. Prebieha 
rekonštrukcia objektu, tvorba 
interaktívnej expozície a úprava 
záhrady. Ekocentrum Čunovo 
už v roku 2023 privíta vo svojich 
priestoroch školy a verejnosť. 
Dovtedy pripravíme pre školy 
zážitkové programy a zaujímavé 
exkurzie, ktoré v účastníkoch 
prebudia záujem o prírodu, 
posilnia sociálne väzby v kolektíve 
a podporia empatiu a rešpekt 
k okoliu, aj k sebe samému. 

Počas tvorby programy a exkurzie 
bezplatne ponúkame všetkým 
školám v Bratislavskom kraji. 
Príďte s nami zažiť prírodu lužných 
lesov a lúk v okolí Čunova, či 
pochopiť širší kontext ochrany 
území a ohrozených druhov 
v podmienkach Slovenska.  
Vaša spätná väzba nám pomôže 
vytvárať stále lepšie programy,  
na mieru šité deťom.

Tvoríme príležitosť  
pre kontakt s prírodou

2021

2023


