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VÝPRAVA DO ROZPRÁVKOVA
Vyberte sa s nami na prieskumný výlet do 
prírody, ktorá je v každom ročnom obdo-
bí plná rozprávkových bytostí. Jej svet vám 
poodhalí múdra sovička Huhulaja a niečo 
objavíte sami počas hravých aktivít.
 Program uskutočníme na vybranej lokalite 

na základe vzájomnej dohody. 

TRIEDIME ODPADY S NATUR-PACKom
Prostredníctvom roz-
právky o Dubinkov-
ciach a neporiadnom Šmudlovi sa dozvie-
me, ako sa má s odpadom správne zaob-
chádzať a aké materiály vedia ľudia z „oby-
čajného“ odpadu vyrobiť. Aby ste pomohli 
zmeniť správanie podobných Šmudlov, do-
stanete od nás aj krásne pexeso J. 
 Výhodná zľava na program!

PRÍBEH STRÝKA IGNÁCA
Strýko Ignác nám vyrozpráva príbeh svojej  
dediny, ktorá je dnes špinavá, smrdí a ľu-
dia a zvieratká v nej neradi žijú. Pomôžeme 
strýkovi Ignácovi obnoviť zdravú dedinu, 
aby sa do nej opäť vrátil život? Naučíme sa, 
čo môže urobiť každý z nás. 

DÁVNY SVET UKRYTÝ V KAMEŇOCH 
Nazrieme do dávnej minulosti, aby sme  
spoločne vyriešili záhadu vzniku skamene-
lín. Čo sú to skameneliny, ako vznikli a kto-
ré poznáme? V hre na malých bádateľov si 
nájdeme a vymaľujeme svoju vlastnú napo-
dobeninu skameneliny zo sadry. 

PÔDA
Dozvieme sa, ako štyria kamaráti – Kamien-
ka, Vzduško, Žblnk a Prírodníček pomôžu 
na svet piatemu kamarátovi Zemkovi. Zem-
ko predstavuje pôdu a deti uvidia, ako vyze-
rajú rôzne typy pôd. Zároveň si povieme, na 
čo všetko slúži pôda nám ľuďom a akú dôle-
žitú úlohu zohráva v prírode.

LÚKA A LIEČIVÉ BYLINKY
Naučíme sa spoznávať bylinky podľa vône 
a chuti. Pomocou príbehov obyvateľov žijú-
cich na lúke sa deti zoznámia s bežne rozší-
renými bylinkami a naučia sa, ako nám po-
máhajú pri liečení niektorých chorôb.

LESNÁ VÍLA 
V každom strome býva víla. Jedna z nich 
vám rozpovie pravdu o tom, že stromy ne-
poskytujú len drevo pre ľudí, ale sú to by-
tosti, ktoré majú svoju vôňu, zvuk, silu a do-
konca sa v nich môže ukrývať i hudba. Na 
záver sa zahráme na hudobných nástrojoch 
z prírodného materiálu. 

ROZPRÁVKOVÁ MOKRAĎ 
Prostredníctvom príbehu žabky Kvačky zis-
tíme, ako vyzerá mokraď a aká je na dotyk. 
Kvačka nám prezradí, kto všetko v mokra-
di žije, čo všetko tu rastie, ale aj to prečo 
sú vlastne mokrade také dôležité pre ľudí 
a čím sú ohrozené. 

VYROBME SI PAPIER 
Dozvieme sa, ako pomôžeme prírode, keď 
budeme triediť a recyklovať papier. Ukáže-
me si, že vyrobiť nový hárok papiera zo sta-
rých novín, ktoré by inak skončili v odpa-
de, je také jednoduché, že to zvládnu aj deti 
v materskej škole. 

ZVIERATKÁ ZO STATKU
Predstavíme vám život na statku s rodinka-
mi zvierat, ktoré tu žijú a naučíme sa pome-
novať ich jednotlivých členov. Povieme si, 
čím sú jednotlivé zvieratká pre nás užitoč-
né a zaujímavé a vyrozprávame vám príbeh 
o tom, ako vznikol vlnený svetrík. Pri spo-
znávaní života zvieratiek použijeme aj svoj 
hmat a sluch. 

KOLOBEH VODY
Počas rozprávania o pu-
tovaní vodných kvapiek 
sa zahráme hru o vod-
nom kolobehu. Pri tejto dl-
hej ceste oblohou, moria-
mi a riekami si kvapky roz-
právajú príbehy o svojich 
premenách a užitočnosti. 
Spolu sa zahráme na dážď, 
more, ale aj na snehové 
vločky a zistíme, prečo si 
treba vodu vážiť.
 Program uskutočníme 
 na základe dohody  
 aj s 3D modelom krajiny. 

Novinka!  



POPLATOK 
ZA EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM: 

  za triedu s 15 a menej deťmi je popla-
tok 20,- € + doplatok 1,30 € za každé 
ďalšie dieťa;
  v prípade objednania si celého cyklu 

programov (podľa vami zvoleného po-
radia) sa cena za triedu s 15 a menej 
deťmi zníži na 15,- € + doplatok 1,- € za 
každé ďalšie dieťa;
  podmienkou realizácie programu je, 

že si u nás objednáte dva 45-minútové 
programy na jeden deň (rovnaké ale-
bo rôzne).
  špeciálna zľava na program Triedime 

odpady s NATUR-PACK-om: za triedu 
s 15 a menej deťmi je poplatok 15,50 € 

+ doplatok 1,- € za každé ďalšie dieťa. 
V prípade objednania si celého cyklu 
programov sa cena za triedu s 15 a me-
nej deťmi zníži na 10,50 € + dopla-
tok 0,70 € za každé ďalšie dieťa/tento 
program vďaka spoločnosti  
NATUR-PACK, a.s.

ČO TREBA VEDIEŤ 
O PONÚKANÝCH PROGRAMOCH?

  uskutočňujú sa priamo u vás, v priesto-
roch triedy, školského dvora alebo (na zá- 
klade dohody) v prírode s našimi lektormi;
  sú určené pre deti vo veku od 4 – 6 ro-

kov, trvajú 45 minút;
  maximálny počet detí na jeden 

program je 21;

  za programy mimo Bratislavy (do 60 km) 
účtujeme paušálny poplatok 0,183 €/km 
(pričom nepočítame cenu práce za ces-
tu do/z vašej školy);
  uskutočňujú sa v čase od 9.00 h do 

12.00 h alebo podľa dohody.
  vašu triedu prihláste písomne cez on-

line formulár alebo telefonicky naj-
menej 3 týždne pred termínom, v kto-
rom máte o program záujem a 3 dni 
pred našou návštevou ju telefonicky 
potvrďte.

V prípade neuskutočnenia dohodnutého 
programu po príchode lektora, si účtuje-
me minimálny paušálny poplatok za jed-
nu triedu!

PROGRAMY V MLYNE KLEPÁČ 
NA ŽELEZNEJ STUDIENKE

V zreštaurovanom mlyne môžeme usku-
točniť minimálne dvojhodinové vyučo-
vanie (2 × 45-minútový program). Výuka 
môže byť vo vnútri alebo vonku, prípadne 
časť vnútri a časť vonku – podľa vašich po-
žiadaviek a podľa počasia. 

Pri programoch v mlyne Klepáč sa účtu-
je k cene programu jednorazový doplatok 
15,- € za jednu miestnosť/poldeň, ktorý 
bude poukázaný Združeniu Klepáč. 

Dopraviť sa môžete autobusovou linkou 
č. 43 –vystúpte na zastávke Klepáč alebo 
pešo od Vojenskej nemocnice (konečná 
zastávka linky č. 212).
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