
Príbehy troch šeliem 

Kde bolo, tam bolo boli raz traja bratia, ktorí žili v lese. Mali veľké zuby 
a pazúre a preto sa ich každý bál. Žili skryto a málokto poznal ich 
skutočný život. Napísalo sa o nich mnoho rozprávok a príbehov.  

Ale sú skutočne takí zlí? 

 



Krvilačné šelmy? 

Aký je ich skutočný život??? 



“Príbehy troch šeliem”  
je spoločný projekt ŠOP SR, Správy NP 
Malá Fatra a Krajskej knižnice v Žiline. 

 
Ako to celé vzniklo? 

 
Nie celkom úspešný program Medveď – 

kráľ šeliem - poučenie 
 

Knižnica potrebovala program na apríl – 
mesiac lesov 

 
My sme chceli dlhodobý a systematický 

program venovaný veľkým šelmám. 
  

Tak sme dali hlavy dokopy a vznikli Príbehy 
troch šeliem. 

 
 
 

Prekrásne ilustrácie poskytla bezplatne k 
tomuto projektu Ružena Babicová  

Naive Art Rosie  
 https://www.facebook.com/naiveartrosie/ 

 

https://www.facebook.com/naiveartrosie/
https://www.facebook.com/naiveartrosie/


V trojročnom cykle má 

priblížiť verejnosti (deťom, 

žiakom a študentom) život 

medveďa, vlka a rysa. 

 
S „magickým“ číslom tri sa dá 
veľmi dobre pracovať v rámci 

marketingu, v rozprávkach často 
vystupujú tri hlavné postavy – 

princezné, bratia, kozliatka, 
prasiatka 

 
 Témy jednotlivých cyklov: 

 

1. Ako vlk nezožral Červenú 

Čiapočku 

 

2. Ako sa medveď skamarátil s 

človekom (pracovný názov) 

 

3. Ako rys vyliečil les (pracovný 

názov) 



Hlavné poslanie programu 
• „zlepšiť reputáciu šeliem“ 
• navodenie pozitívnej asociácie pri zmienke o veľkých šelmách, ktoré obývajú naše lesy 
• zlepšenie a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a tvorivosti cieľových skupín.   



Navodenie pozitívnej asociácie je 

možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi. 

  

- čítaním rozprávok, či príbehov, 

kde vystupujú veľké šelmy (vlk, 

medveď a rys) a v prípade 

negatívnej postavy následne 

vymýšľanie alternatívneho deja, 

kde by zohrali tieto zvieratá 

pozitívnu rolu 

 

- tvorenie (kreslenie, maľovanie, 

modelovanie, origami) umožňuje 

spoznať krásu zvieraťa a vytvoriť si 

k nemu pozitívny vzťah 

 

- cez príbeh plyšového medveďa 

ako jednej z najobľúbenejších 

detských hračiek,  je možné 

objaviť  tomto obávanom zvierati 

rolu druha, priateľa a ochrancu  



Sprievodné podujatia 
- čítanie s medveďmi (plyšovými) o medveďoch 
- výstava plyšových medveďov – pátranie po najstaršom plyšovom medveďovi 
- výstava fotografií z rodinných archívov – fotenie s plyšovým medveďom 
- beseda pre verejnosť s odborníkmi, ktorí robia výskum veľkých šeliem 
- prednášky pre školy, výukové programy pre materské školy 
- tvorivé dielne a podobne  



Výtvarné a 
literárne práce 



Výstava plyšových medveďov ZŠ Varín 



Správa Národného parku Malá Fatra 
Škola ochrany prírody 

DIPLOM 
za účasť na projekte „Ako vlk Nezožral Červenú Čiapočku“ 

z cyklu „Príbehy troch šeliem“ 
 

Vo Varíne dňa 10.6.2019 

_______________________________________________ 

Správa Národného parku Malá Fatra 
Škola ochrany prírody 

DIPLOM 

za účasť na projekte „Ako vlk Nezožral Červenú Čiapočku“ 
z cyklu „Príbehy troch šeliem“ 

______________________________ 

Vo Varíne dňa 10.6.2019 

Adriana Turmanová, Spojená škola internátna, Žilina Cynthia Sárkőziová, Spojená škola internátna, Žilina 



1. Ročník -  “Ako Vlk nezožral Červenú Čiapočku” 

Informácia o projekte bola zverejnená na 
webe NP Malá Fatra v decembri 2018.   
 
 
Deti rôznych vekových kategórií mohli do 
knižnice posielať svoju tvorbu, či už 
literárnu alebo výtvarnú, zameranú na 
problematiku vlka.   
 
 
V apríli 2019 sa v Krajskej knižnici 
uskutočnil Deň vlka, ktorý bol zavŕšením 
celého projektu s bohatým programom.  



Deň vlka – zavŕšenie projektu 

• Výukový program pre materské školy – Po stopách vĺčika 

• Beseda pre druhý stupeň ZŠ – výskum vlka v MF 

• Výstava detských prác 

• Beseda pre verejnosť – Tomáš Flajs 

Prišla aj Červená Čiapočka  



Po stopách vĺčika 

Výukový program pre MŠ 
(predškoláci) 
Trvanie: 45 -60 minút 
 

Osnova  - tematické celky  
1. Z rozprávky do rozprávky - motivácia (aké poznáme rozprávky o vlkovi?) 
2. Život vlka – čítanie z knižky 
3. Potrava vlka – čítanie z knižky 
4. Človek a vlk – čítanie z knižky 
5. Život vlka v zime – čítanie z knižky 
 
 

Výstup: Deti si počas programu postupne 
vytvárajú vlastný plagát o vlkovi, ktorý si vezmú 
so sebou do MŠ. 
 
Využitie knihy -  HEMMA CHEVRON, 2007: Po 
stopách vĺčika, Junior s.r.o., 49 s. 
 



1. Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 

 

1.VÝSTUP: Zmenšené obrázky nalepíme na prvý A3 papier. 

Deťom ukážeme obrázky a 
majú ich určiť. 

(alternatívne deťom 
rozdáme časti obrázkov z 
rozprávok a ich úlohou je 

vyskladať z nich puzzle) 

Otázky pre deti  
Čo majú rozprávky spoločné? 
Myslíte si že vlk je zlý, krvilačný? 
Poďme sa pozrieť na skutočný život vlka. 
  



2. ŽIVOT VLKA  
Deťom čítame postupne príbeh z knižky „Po 
stopách vĺčika“ 

Text knihy hovorí o tom, že vĺčatá sa rodia 
v brlohoch, živia sa materským mliekom. Tu sa 
pristavíme a povieme si niečo o živote vlka. Vlk žije 
vo svorkách, vďaka tomu dokáže efektívnejšie loviť 
korisť.  

2.VÝSTUP: Na plagát nalepíme obrázky  - 
vlčica s malými, vlčia svorka. 

Otázky pre deti:  
Ako vyzerá vlk?  
Kde sa narodili vĺčatá? 
Čím sa živia mláďatá?  
Viete, čo je svorka?   



3. POTRAVA VLKA   

Text knihy hovorí o tom, čím sa živia vĺčatá a dospelí 
vlci. Mláďatám po odstavení od materského mlieka, 
matka  potravu požuje a potom z nej nadelí vĺčatám. 
Vĺča loví zajaca, ujde mu do lesa.  
 
Otázky pre deti: 
Ako kŕmi vlčica mláďatá?  
Čo je potravou vlka?   
Ukážka – obrázok a trus vo skúmavke 

Aktivita:  

Každé dieťa dostane nejakú potravu. Každý príde a položí obrázok, predmet do 
skupiny čím sa živí a čím nie – symbol tanier a preškrtnutý tanier. 
  

3. VÝSTUP:  
Na plagát Život vlka nalepíme obrázok ako vĺčatá oblizujú vlčici papuľu.  
Na plagát so symbolmi tanierov nalepíme obrázky potravy tam, kde patria.   



Vlčica s malými na love, musia sa skryť, v lese 
poľovníci, rada aby sa im vyhli, sú nebezpeční, 
ublížili by im, poľovníci miznú v diaľke. 

 

Otázky pre deti: 

Prečo sa museli vĺčatá s mamou schovať za strom? 

Čo majú vĺčatá urobiť, keď vidia poľovníkov? 

Ako by ublížili poľovníci vlkom? 

Prečo sa bojíme vlkov? 

Napadnú vlci človeka?  

Ako sa môže človek chrániť ovce pred vlkmi? 

   

 

4. ČLOVEK A VLK 

 4. VÝSTUP: na plagát nalepíme správne obrázky – pes pri ovciach, ohradník, poľovačka, koža vlka 



5. ŽIVOT VLKA V ZIME  

Prvý sneh, hry so snehom, vlčica ich stráži, večer 
husto sneží, vlky pritlačené pri sebe, 
orenocovanie, niektoré strážia. Zasnežené ako 
snehuliak, zimná srsť. 

Otázky pre deti:  

Čo robili vĺčatá keď padal prvý sneh?                               

Čo pomáha vlkom, aby im bolo teplejšie v zime?                        

Čo vidno v zime v snehu?  

Ukážka sadrovej stopy vlka 

 

 

Aktivita: stopovanie vlka: Na zem 
položíme zalaminované stopy – 

urobíme trasu. Deti chodia po 
stopách, stopa v stope.  

  

5. VÝSTUP: každé dieťa opečiatkuje (nalepí) stopu vlka na plagát.   



ZÁVER: zhrnutie 

Zima skončila, jar a vlčia láska, mladý vlk opúšťa svorku, nájde si vlčicu 
a založí novú svorku. 

Otázky pre deti:  

Čo robia vlky na jar?  - mladý vlci opúšťajú svoju svorku (vo veku 3 rokov), 
hľadajú si vlčicu a zakladajú vlastnú svorku, spolu zavýjajú 

 Koniec príbehu, ale život vlka pokračuje,  narodia sa opäť nové vĺčatá. 

  
 



Príbehy medvedice Fatry 

Výukový program pre MŠ (predškoláci) 

Trvanie: 45 -60 minút (striedanie aktivít) 

 

Pomôcky:  

- maňuška medvedíka 

- závažie / batôžtek vážiaci 500g 

- plátno s ročnými obdobiami  

- fotky autorské, alebo verejné databanky – napr. pixabay 



Príbehy medvedice Fatry 

1. časť – biológia medveďa – rok v živote medveďa   

Deti počúvajú príbeh medvedice Fatry (od narodenia po 
osamostatnenie sa od matky).  Na plátno s ročným obdobiami sa 
ukladajú obrázky, fotografie. 

 

Medvedica zažije pritom rôzne modelové konfliktné situácie –  

• Včelár (bez el. ohradníka/s ním) 

• pastier (so psom /bez psa) 

• odpadky (zabezpečené/nezabezpečené) 

• hubár 

• turista....  

 





Príbehy medvedice Fatry 

2.časť – aktivita „Už som veľká čo ma mama naučila“ 

 

S deťmi si zopakujeme spoločne modelové situácie. 
Vysvetlíme deťom, že ak chceme žiť s medveďom v jednej 
krajine, musí človek urobiť opatrenia, alebo sa správať tak, 
aby sme si vzájomne nezavadzali. 

 

Deti dostanú „placačky“ s veselým a zamračeným smajlíkom.  

K jednotlivým situáciám deti priradia smajlíka, podľa toho, či 
ide o zodpovedné (správne) alebo nezodpovedné 
(nesprávne) konanie človeka. 





Príbehy medvedice Fatry 

3. časť - oddychová 

Pesnička „Medveďku daj labku“  

 

4. časť –  Na záver „Tento príbeh je skutočný“ (môže sa 
vynechať) 

Krátka jednoduchá ppt o tom ako spoznávame život 
medveďa. Ukážeme deťom telemetrický obojok, fotopascu, 
viedá z fotopascí. Deti sa dozvedia, že príbeh je pravdivý 
a medvedica sa dodnes potuluje po tmavých lesoch Malej 
Fatry.  A spoločne jej držíme palce.  

 

 









Ďakujem za pozornosť 

Gabriela Kalašová 
ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody, Varín 


