
Deň Zeme v Papradne 

(tlačová správa) 

 

V utorok 25. apríla 2017 navštívili vybraní pracovníci Vlastivedného múzea 
v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ZŠ v Papradne za účelom realizácie edukačného programu pri príležitosti Dňa Zeme. 

Aktivity s environmentálnou tematikou prebiehali paralelne s prednáškami, 
zameranými na  problematiku odpadov v minulosti i súčasnosti. Výučba sa uskutočnila 
v priebehu troch vyučovacích hodín, počas ktorých sa žiaci prvého i druhého stupňa 
oboznámili s celým obsahom vzdelávacieho programu. 

Na úvod praktických aktivít oboznámila botanička múzea žiakov s tzv. hotelom pre hmyz 
(insect hotel) ako ekologickým riešením pre udržanie biologickej rovnováhy v záhrade. 
Domček pre hmyz okrem prilákania užitočných druhov hmyzu poslúži aj ako zaujímavý 
a netradičný architektonický prvok záhrady. Následne sa konala časť programu na školskom 
dvore, kde žiaci v priebehu desiatich minút zbierali materiál na dokončenie „hotela pre 
hmyz“, ktorého drevenú konštrukciu priniesli pracovníci múzea.  

Výučbový program pokračoval aktivitami rozdelenými do troch stanovíšť. V prírodovednej 
časti botanička naučila žiakov identifikovať rôzne druhy biologického materiálu na 
základe prinesených vzoriek vetvičiek listnatých a ihličnatých stromov, šišiek, kvitnúcich 
rastlín aj vzoriek dreva a kôry stromov a kríkov regionálnej flóry. Veľkej obľube sa tešilo 
stanovište s mikroskopom, pomocou ktorého mohli žiaci pozorovať trvalé preparáty blchy 
a kliešťa. Na stanovišti zameranému na odpady, boli deti oboznámené s negatívnymi 
dôsledkami hromadenia odpadu a záťažou, ktorú táto činnosť predstavuje pre životné 
prostredie. Žiaci hádali dobu rozkladu prineseného odpadu a vytvorili si časovú pyramídu 
rozkladu jednotlivých materiálov. 

 Súbežne s praktickými aktivitami prebiehali prednášky vo forme powerpointových 
prezentácii s environmentálnou tematikou. 

Etnologička múzea sa zamerala na porovnanie tradičnej kultúry našich predkov so 
súčasnou kultúrou 21. storočia. Ilustrovala tradičný postoj ľudí k veciam na príklade chápania 
chleba. Aby sa u detí utužil zážitkový efekt z prednášky, lektorka ukázala deťom, ako sa 
v minulosti krájal chlieb, pričom deti sa mohli chlebíkom aj ponúknuť. 

Zoologička múzea  sa vo svojej prezentácii venovala problematike odpadového 
hospodárstva v duchu myšlienky „Minimalizuj, opäť využi a recykluj! “ Poukázala na 
environmentálne, sociálne i ekonomické výhody separovania odpadov. Žiaci sa dozvedeli, 
ako negatívne vplývajú odpady na jednotlivé zložky životného prostredia – ovzdušie, vodu, 
pôdu, živočíchy. 

 Vzdelávacieho programu sa celkovo zúčastnilo 141 žiakov prvého a druhého stupňa 
a 20 dospelých. Deti boli aktívne a so záujmom sa zapájali do všetkých aktivít. 

V Považskej Bystrici, 26. 4. 2017, Mgr. Paulína Prengelová 



 

 



 

 



 


