
Za horami, za dolami – potulky po našom kraji 

Týždeň: 08.8. – 12.8.2022 

Časový rozvrh: 7:00 – 16:30 

Počet žiakov: maximálne 20 

Ročníky: 2. – 6. ročník 

Vedúca: Mgr. Radana Tuhárska 

Vzdelávacia zložka: Žiaci budú skúmať, pozorovať a bádať v kraji, v ktorom žijú. Budú sa 

orientovať pomocou svetových strán a významných objektov. Budú rozlišovať vzťahy a väzby 

prírodného a spoločenského charakteru v obci. Budú poznávať významné historické udalosti 

a osobnosti. Vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach nášho kraja. Budú spoznávať 

životné prostredie a pozorovať zmeny, ktoré sa v ňom dejú. Samostatne budú vyhľadávať 

informácie v rôznych informačných zdrojoch (informačné tabule, náučné chodníky, múzeá). 

Budú pozorovať detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjať svoje 

aktuálne poznanie. Budú citlivo pristupovať k živej a neživej prírode, budú chápať dôležitosť 

ochrany životného prostredia. 

Rozvoj zručností: Žiaci budú realizovať rôzne voľnočasové aktivity, budú rozvíjať sociálne 

väzby so svojimi spolužiakmi, budú vedení k samostatnosti, vytrvalosti. Žiaci budú vedení 

k aktívnemu pohybu v prírode. 

Cieľ a popis aktivít: 

Viesť deti k pohybu v prírode, ukázať im zmysluplné využitie voľného času, spoznávať 

turistické zaujímavosti okolia, rešpektovať turistické značky, pravidlá správania sa v prírode 

a v prostriedku verejnej dopravy, viesť deti k samostatnosti a pomoci mladším spolužiakom, 

naučiť žiakov získavať nové vedomosti prostredníctvom osobnej skúsenosti. 

1. Šomoška 

- spolupráca s Ing. Veronikou Rízovou zo ŠOP – pozorovanie rastlín a živočíchov v prírode 

2. Budiná - Polichno 

- turistický prechod po náučnom chodníku – Timravin chodník, oboznámenie sa s rodnou 

obcou spisovateľky 

3. Banská Bystrica 

- turistika na vrch Urpín, hvezdáreň,  návšteva múzea SNP 

4. Liešnica 



- návšteva neziskovej organizácie Včelí kRaj, pozorovanie života včiel a iných opeľovačov, 

tvorivé dielne 

5. Tuhár – Divín 

- turistický prechod z Tuhára na Divín, náučný chodník Tuhársky kras 

Kategórie detí: žiaci z nízkopríjmových domácností, mnohopočetných domácností, žiaci z 

domácností s jedným rodičom, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiaci dosahujúci 

slabé študijné výsledky počas dištančného vzdelávania, žiaci, ktorí na školu prišli z Ukrajiny 

Výdavky: cestovné, vstupenky, strava, tvorivé dielne 

Inštitúcie, s ktorými budeme spolupracovať: Štátna ochrana prírody, Včelí kRaj, obec 

Polichno, Hvezdáreň v Banskej Bystrici, Múzeum SNP Banská Bystrica, kaštieľ Divín 

 

 

 


