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Ak ste v ponuke nenašli to čo potrebujete, napíšte nám.

SEV Dropie

Jednodňové programy

Pobytové programy

Projekty

Sledujte nás aj na

Ponuka environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP  
pre školský rok 2020/2021
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Festival ŠIŠKA
Tradičné trojdňové podujatie, ktoré vám aj túto jeseň 
ponúkne zážitky, aktivity, pomôcky a informácie z 
oblasti environmentálnej výchovy. Tento rok na tému 
ovzdušie. 

Publikácie
Vyčerpali ste už zásobu nápadov ako učiť žiakov o 
prírode a životnom prostredí? Naše pracovné listy 
a metodické príručky vám prinesú nové inšpirácie 
(Človek a príroda, Ekologická stopa, NATURA 2000, 
Naše vtáctvo). Do terénu vám výborne poslúžia naši 
obrázkoví sprievodcovia (Lesné byliny, Lesné dreviny, 
Vtáčie vajíčka, Konáriky a púčiky, Trávy, Drevokazné 
huby, Vtáčie vajíčka, Lišajníky, Rastliny mokradí, vod-
ných biotopov a ich okrajov, Rastliny xerotermných a 
skalných biotopov).

Zelený svet
Staňte sa súčasťou Zeleného sveta a zapojte sa 
do našej umeleckej súťaže nielen pre žiakov a 
študentov, ale aj pedagógov. Máme pripravené 
zaujímavé výtvarné, grafické, literárne a projekto-
vé kategórie, v ktorých si každý nájde svoje uplat-
nenie. Lákadlom sú aj aj hodnotné ceny. 

EnvirOtázniky
Tento rok pripravujeme česko-slovenskú verziu 
on-line olympiády o životnom prostredí. Do 
vedomostnej súťaže sa ročne zapája priemerne 
1000 žiakov druhého stupňa základných škôl. 
Žiaci získavajú nové vedomosti a nadobúdajú 
kompetencie potrebné pri práci s informáciami. 
Tých najlepších odmeníme.

Envirospektrum
Pre všetkých nadšencov fotografovania sú 
pripravené ďalšie kolá fotosúťaže na témy prírody 
a životného prostredia. Na víťazov čakajú ceny, 
pre ktoré sa oplatí spraviť pár pekných záberov.

Festival Zeme
Príďte so žiakmi na podujatie určené pre školy 
a verejnosť, plné zaujímavých aktivít na rôzne 
environmentálne témy. Realizovať sa bude v 
Banskej Bystrici na jeseň 2020.

Deň otvorených dverí
Chcete vedieť čo sa skrýva za dverami Slovenskej 
agentúry životného prostredia? Chcete zistiť viac 
o užitočných prvkoch v našom areáli (komposto-
visko, hmyzí hotel, solárna sušička)? Navštívte 
nás počas Dňa životného prostredia a dozviete sa 
viac zo zákulisia našej práce. 

Ekomerač   
Je nadrozmerný model Zeme, v ktorom si môžete 
zmerať svoju ekologickú stopu prostredníctvom 
odpovedí na jednoduché otázky z vášho každo-
denného života. Pre bližšie „info“ o možnostiach 
objednania Ekomerača nás neváhajte kontakto-
vať.

Tajomstvá hmyzu 
Žiaci počas programu skúmajú, čo by sa stalo, keby 
na svete nebol hmyz. Dozvedia sa zaujímavosti 
z tohto miniatúrneho ale rozmanitého sveta, 
oboznámia sa s dôležitosťou a jeho významom 
v prírode, postavia si hmyzí hotel. Nakoniec sami 
zistia, že hmyz nie je len taká odporná háveď.

Príbeh plastu
Program nás prevedie životom plastovej fľaše, od 
jej vzniku až po koniec na skládke či v mori. Žiaci 
sa zamyslia nad jej príbehom a pokúsia sa ho 
zmeniť. Zistia, aké environmentálne a zdravotné 
riziká plasty so sebou prinášajú a ako im môžeme 
predchádzať. 

Preč s odpadom
Čo je odpad, kde vzniká a kam putuje z nášho 
smetného koša? Ako môžeme predchádzať jeho 
vzniku? Ako spracúva odpad príroda? Na tieto a 
ďalšie otázky budeme spoločne hľadať odpovede. 
Zábavnou formou si tiež precvičíme triedenie 
odpadu. 

Pod dekou
Vyskúšame si, ako sa cíti planéta pod vrstvami 
skleníkových plynov. Akými aktivitami prispievame 
ku klimatickej zmene, ako ju zmierniť či ako sa na 
ňu adaptovať

Rýchla móda
Nakúpiť rýchlo, lacno a hlavne štýlovo. To je 
súčasný spôsob nakupovania v módnom priemy-
sle. „Fast fashion“ je však skutočnou hrozbou pre 
ľudí aj planétu. Dozviete sa, čo je to rýchla móda 
a prečo ju musíme poraziť

Férové banány
Viete komu a koľko platíte za kúpený tovar? Čo 
je to fairtrade? Aké ekoznačky vám pomôžu pri 
nakupovaní? Nahliadnite spoločne s nami do 
sveta banánov a zistite viac o tomto obľúbenom 
tropickom ovocí.  

REGIONÁLNE PROGRAMY

CELOSLOVENSKÉ PROGRAMY

V regióne BBSK ponúkame zážitkové 
výučbové programy pre školy. Prostredníctvom 
interaktívnych herných aktivít si žiaci rozvíjajú 
nielen environmentálne kompetencie, ale tiež 
svoju fantáziu, tvorivosť, spoluprácu a kritické 
myslenie. Vyberte si z našej tohtoročnej ponuky:

Program trvá 45 minút a zúčastniť sa ho môže max. 
25 žiakov. Výučbový program je potrebné objednať 
minimálne mesiac dopredu na e-mailovej adrese 
jana.rajnohova@sazp.sk alebo telefonicky na čísle 
048/43 74 196. Aktuálnu ponuku programov nájdete 
na www.sazp.sk/vychova

SÚŤAŽE

Enviróza
Outdoorová hra o environmentálnych záťažiach reali-
zovaná formou geocachingu. Rozvíja kompetencie ži-
akov pri práci s mapou a s internetom, pri orientácii 
v teréne, formulovaní textu, či pri tvorivých sprievod-
ných súťažiach (#Aktivujsa a Fotozáťaž). Hra prepája 
vedomosti z oblasti biológie, chémie, geografie, ale aj 
slovenského jazyka a matematiky.

Ekostopa
Každý z nás zanecháva za sebou menšie alebo väčšie 
stopy na životnom prostredí. Pomocou internetového 
kalkulátora si vypočítate vlastnú ekologickú stopu. 
Okrem množstva námetov na vyučovanie (viac ako 
250 aktivít) si môžete vypočítať stopu vašej školy a 
získať certifikát s jej aktuálnou veľkosťou.  .  

Na túru s Naturou  
Vzdelávací portál vám ponúka množstvo zaujímavých 
informácií o rastlinných a živočíšnych druhoch a 
ich charakteristických znakoch, ktoré vám uľahčia 
určovanie v teréne. V prípade živočíchov tu nájdete 
ich pobytové stopy (trus, odtlačky, požerky, stavby) či 
zvukové signály.

VEREJNOSŤ

Program ďalšieho vzdelávania 
V rámci akreditovaného vzdelávania Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 
si môžete prehĺbiť špecifické i všeobecné kompetencie prostredníctvom 
modulov tvoriacich vzdelávací program, napríklad: Uplatňovanie zákona 
o ochrane prírody a krajiny; Dohovor o medzinárodnom obchode s 
ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), biodiverzita 
a ekosystémové služby; Územné plánovanie, urbanizmus, krajina - zmena 
klímy; Základné princípy manažmentu projektového riadenia

EWOBOX – portál environmentálnej výchovy 
Tento internetový priestor (BOX) je určený pre Environmentálnu Výchovu 
Vzdelávanie a Osvetu. Postupne prepája ľudí, školy a organizácie 
pôsobiace v EV naprieč Slovenskom. Vytvára databázu informácií, ktoré 
filtruje pomocou unikátneho súboru kľúčových slov. Vďaka tomu si každý 
študent, učiteľ, odborník či úradník nájde to, čo práve hľadá a potrebuje. 
Ewoboxovať môže každý. Buď súčasťou EV a pripoj sa k nám.

DROPIE – stredisko environmentálnej výchovy  
Poskytuje „na mieru šité“ environmentálne programy pre žiakov MŠ, ZŠ 
a SŠ , verejnosť, ale aj odborníkov, týkajúce sa regiónu Dolného Žitného 
ostrova a jeho environmentálnych problémov. Po  náučnom chodníku 
„Príbeh krajiny“ vás prevedie drop Karcsi vo forme tlačeného sprievodcu 
(v SK, HU a EN jazyku). Lektorovanú exkurziu je potrebné objednať vopred 
e-mailom sev-dropie@sazp.sk alebo telefonicky 035 789 60 55.
Cenník služieb nájdete na: http://dropie.sazp.sk/cennik. 

UČITELIA

PRIPRAVUJEME

Internetové hry a aplikácie
V strategickej hre o environmentálnych záťažiach sa stanete hlavnými 
aktérmi pri odstraňovaní negatívnych dôsledkov ľudskej činnosti na 
životné prostredie. Pomocou mobilnej aplikácie budete môcť spoznávať 
biodiverzitu pri potulkách v prírode. 

Inovačné vzdelávanie
Našim cieľom je v tomto školskom roku získať oprávnenie na 
poskytovanie inovačného vzdelávania pod hlavičkou MŠVVaŠ SR a 
zrealizovať prvé vzdelávanie.

Climate Change Living Lab CEE Dropie 
V nasledujúcom období čaká naše stredisko environmentálnej výchovy 
Dropie prestavba vnútorných a vonkajších priestorov na modelové 
centrum klimatických zmien. 

Slovenská agentúra životného prostredia
sekcia environmentalistiky 
odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 
048/ 43 74 -198, -197, -196, -195

www.facebook.com/envirovychova
e-mail: o-vychova@sazp.sk
www.sazp.sk/vychova 
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