
PONUKA DAPHNE PROGRAMOV 20 1 9/20

PROGRAMY 
PRE ZÁKLADNÉ 

ŠKOLY

KRAJINA

PÔDA

ODPADY

HISTÓRIA

5. Expedícia  
Pod vodnou 
hladinou

4. Modrá planéta

1́7. Zbierame batérie  
so Šmudlom

TÉMY

45/90 min.

1́20/ 1́80 min.

VTÁKY

 TVORIVÁ 
DIELŇA

ZIMA VODA

LÚKA
LES

1́5. Land art -  
Umenie v prírode

Výuka je možná v slovenskom  
alebo anglickom jazyku

Bezplatný program

Tvorivá činnosť

Výhodnejšia cena pri  
objednaní viacerých programov.

Programy prebiehajú  
dopoludnia aj popoludní.
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1́6. Putovanie  
odpadu

Pri objednávke 3 a viac bežných programov  
pre 1́. a 2. ročník ZŠ dostanete ako darček  
našu novú „Knihu príbehov o ochrane prírody”  
(platné do vyčerpania zásob)

Železná studienka
 Devín

Horský park

 Devínska Kobyla

ODPORÚČANÉ 
LOKAL I TY EXKURZ I Í

1́3. Príroda  
v zime

1́2. Svet  
dávnych dôb

IN FORMÁC IE
 objednávkový formulár nájdete na  
www.daphne.sk/sk/vzdelavanie/programy-pre-skoly/

 vel’kosť skupiny: max. 25 detí
 prítomnosť pedagóga: nevyhnutná
 zmeny v objednávke: minimálne  
24 hodín vopred telefonicky

 telefonické objednávky prijímame  
po 13 hodine

 bezplatné programy  
objednávajte na  
0948/096 821

1́. Zdravá krajina

2. Svet pod  
našimi nohami

10. Vtáctvo  
na cestách  
i necestách

6. Bohatstvo  
lúk a pasienkov

9. Expedícia  
Pod korunami stromov

8. Tajomstvá lesa

1́ 1́. Slovania - tajomný 
l’ud Európy

1́4. Vyrob si  
papier

7. Expedícia 
Devínska Kobyla1́ 1́. Slovania - tajomný 

l’ud Európy

3. Voda, zadrž!
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5. EXPEDÍC IA  
POD VODNOU HLADINOU
ročník: 1.–9. | terén | Kto žije v rieke? 
Ako zistíme, či je voda v nej čistá? 
Ako vyzerá mláďa vážky či žaby? 
Poďte sa s nami zahrať na výskumní-
kov a nájsť odpovede na tieto 
otázky. Budeme spolu loviť malé 
vodné živočíchy v rieke, jazere alebo 
rybníku na Železnej studienke, pod 
hradom Devín alebo vo vašom okolí.

7 . EXPEDÍC IA  
DEVÍNSKA KOBYLA
ročník: 1.–9. | 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 aj 
neživé 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.

9 . EXPEDÍC IA  
POD KORUNAMI STROMOV 
ročník: 1.–9. | terén | Na prechádzke 
lesným chodníčkom na Železnej 
studienke, v Horskom parku alebo 
na inom mieste podľa vášho výberu 
formou pohybových a zmyslových 
hier nájdeme odpovede na viaceré 
otázky. Spoznáte vtáky podľa spevu 
či pierok? Čo je to lesná biodiverzita 
a prečo je dôležitá? Je mŕtve drevo 
naozaj bez života? Presvedčte sa 
sami.

1́ .  ZDRAVÁ KRAJ INA
ročník: 1.–4. | trieda/šk. dvor | Spoločnými silami uzdraví-
me znečistenú krajinu, aby sme si uvedomili, čo všetko jej 
škodí a čo všetko je v našich silách zmeniť. Možno potom 
budeme aj viac bicyklovať a vytvoríme v našej záhradke 
úkryty pre ježkov či hmyz :-)    Pri 90 min. programe sa 
na druhej hodine presťahujeme do prírodnej záhradky 
a vytvoríme vlastný črepníkový hmyzí hotel.

2. SVET POD NAŠIMI NOHAMI
ročník: 1.–6. | 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 si spolu zasadíme semienka do vlastných kelím-
kov, ktoré si žiaci prinesú z domu, a na školskom dvore 
preskúmame, čo všetko v našej pôde žije. 

3. VODA, ZADRŽ! 
ročník: 1.–6. | trieda/šk. dvor | Viete, že naše malé Sloven-
sko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej 
vody? Spoločne prídeme na to, kde všade vodu vieme nájsť, 
prečo o ňu postupne prichádzame a vymyslíme spôsoby, ako  
ju môžeme zadržať.    Pri 90 min. programe na druhej 
hodine žiaci vďaka vedeckým pokusom pochopia dôležitosť 
priepustných povrchov pri zadržiavaní vody v krajine.

4. MODRÁ PLANÉTA
ročník: 1.–6. | trieda | Viete, koľko máme vody na Zemi, 
aké má podoby a kto všetko 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 modeli krajiny. 

6 . BOHATSTVO LÚK A PAS IENKOV
ročník: 1.–9. | trieda | Ako dokážu trávy osídliť aj nehos-
tinné prostredie? Čo majú orchidey spoločné s hmyzom či 
pavúkmi? Ako motýle spolupracujú 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.    Pri 90 min. programe si na druhej 
hodine vyrobíme voňavé bylinkové prekvapenie.

8. TAJOMSTVÁ LESA
ročník: 1.–6. | trieda/šk. dvor | Les ukrýva rozmanitosť 
druhov, tvarov, farieb, zvukov a vôní. Spoločne spoznáme 
obyvateľov lesa a zaujímavosti z ich života.    Pri 90 min. 
programe si na druhej hodine v priestoroch školského 
dvora či okolia školy vytvoríme lesné leporelo.

1́0 .  VTÁCTVO NA CESTÁCH I NECESTÁCH
ročník: 1.–6. | trieda/šk. dvor | Prečo sa niektoré  
vtáky každú jeseň vydávajú na nebezpečnú 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 spolu vyrobíme 
vtáčie búdky, ktoré umiestnime na školskom dvore.

1́ 1́ .  SLOVANIA – TAJOMNÝ ĽUD EURÓPY
ročník: 4.–9. | trieda/terén | Kto boli Slovania, ako žili a čo si obliekali? Na 
základe nájdených artefaktov sa pokúsime nájsť odpovede na tieto otázky, 
naučíme sa tiež čítať hlaholiku.   ► Pri 90 min. programe si na druhej hodine 
vyrobíme originálne slovanské ozdoby, so staršími žiakmi rozvinieme diskusiu 
o vplyve slovanskej kultúry na našu súčasnú.   ► Tento program je možné 
realizovať aj vonku formou exkurzie (120/180 min.), a to priamo na mieste 
bývalého slovanského hradiska na Sandbergu.

1́ 2 .  SVET DÁVNYCH DÔB 
ročník: 1.–6. | trieda/šk. dvor | Spoločne sa prenesieme do dôb dávno minu-
lých a objavíme život, ktorý nikto z nás nezažil, no predsa vieme, že existoval. 
Pri putovaní do minulosti sa zahráme na paleontológov a oboznámime sa 
s ich prácou. Na záver si každý odnesie malé prekvapenie.   ► Pri 90 min. 
programe sa na druhej hodine premeníme na niektoré prehistorické tvory.

1́ 3 .  PR ÍRODA V Z IME 
ročník: 1.–6. | trieda/šk. dvor | Čo znamená zima pre prírodu? Čo pomáha 
zvieratám prečkať 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.    Pri 90 min. programe vytvoríme vtáči-
kom malé kŕmidlá priamo na školskom dvore.

1́4 .  VYROB S I PAP IER
ročník: 1.–6. | trvanie: 90 min. | trieda | Zamysleli ste sa niekedy nad oby-
čajným papierom, ktorý používame v rôznych podobách každý deň? Z čoho 
je vyrobený, odkiaľ pochádza a ako vlastne vznikol? Čo sa s ním stane, keď 
ho už nepotrebujeme? Prečo zbierame starý papier?    Prineste si do školy 
prečítané noviny a odnesiete si vlastnoručne vyrobený recyklovaný papier.

1́ 5 .  LAND ART – UMENIE V PR ÍRODE
ročník: 1.–6. | trvanie: 90 min. | šk. dvor/terén | Staňme sa na chvíľu umelca-
mi a vytvorme dielo zo živých a neživých prírodnín, ktoré na prechádzke neuj-
dú 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 sa koná na školskom dvore, prípadne po dohode vonku v prírode. 

1́ 6 .  PUTOVANIE ODPADU 
ročník: 1.–9. | trieda | Kam putujú odpady z nášho koša? Existuje len 
jedna cesta? Ako ju môžeme ovplyvniť? Vieme my sami 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 hodine vlastnoručne vykúzlime aj praktické veci zo 
zdanlivo nepoužiteľného odpadu alebo si vyrobíme 3D nástenku, vďaka ktorej  
náš odpad skončí v tom správnom koši.    

 Pre ZŠ v Bratislave, Senci a Pezinku je  
program je bezplatný vďaka organizácii  
zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

1́ 7 .  ZB IERAME BATÉRIE SO ŠMUDLOM
ročník: 1. | trieda | Deti Šmudlovi pomôžu rozlúštiť záhadu, kto znečisťuje 
vodu v susednom lese. Spoločne sa pozrieme na to, z čoho všetkého je 
zložená obyčajná batéria a prečo by sme ju nemali hádzať do bežného koša.   

 Pre 1. ročník ZŠ vo vybraných okresoch je  
program bezplatný každé 2 roky vďaka  
organizácii zodpovednosti výrobcov SEWA.
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.  PONUKA DAPHNE PROGRAMOV 20 1 9/20 PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY .

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR 
nájdete na www.daphne.sk/sk/vzdelavanie/
programy-pre-skoly/

CENN ÍK
Ceny za vyučovacie hodiny (45 min.) v slovenčine

 Počet hodín Cena jednej hodiny
 1 55 €
 2 50 €
 3 45 €
 4 40 €
 5 35 €

Ceny programov v exteriéri v slovenčine

 Trvanie výuky Výsledná cena 
 120 min. 135 €
 180 min. 160 €

Výsledné ceny anglických výuk sú celkovo  
o 15 € vyššie ako ceny slovenských výuk.
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 pre Vašu triedu,  
t. j. 10 a viac bežných programov podľa vlastného 
výberu, dostanete jeden z nich ZADARMO.

V EXTERIÉRI / MIMO ŠKOLY (120/180 min.) Programy prebiehajú interaktívnou a hravou 
formou. Žiaci majú možnosť diskutovať, 
bádať, objavovať, tvoriť a mnohé veci si 
vyskúšať či spoznať z nového uhla pohľadu.

V INTERIÉRI / NA ŠK. DVORE (45/90 min.)

T e š íme sa  na vás !
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