
      Plán areálu školy 

 Podrobne sme 
vypracovali 
plán nášho 
areálu školy.  

Zistili sme, že sa 
tu nachádza 
23 druhov 
rastlín. 

 
 

 



   Ochrana prírody v okolí školy 

Našu školu 
obklopujú dve 
prírodné 
rezervácie: 
Brodňanka a 
Rochovica. 
Rezervácie oddelila 
rieka Kysuca, ktorá 
vytvorila prírodnú 
pamiatku Kysucká 
brána. Tá je 
zaujímavá 
skamenelinami z 
druhohorného 
mora.  



NP Malá Fatra 

Súťaž o najkrajší 

projekt. Víťazné 

plagáty boli 

vystavené v 

oznamovej vitríne v 

Brodne. 



  Zber semien a krmiva pre vtáky 

Zbierali sme 
plody a 
semená na 
prikrmovanie 
vtákov počas 
zimy. 
 
 
Tu sú výsledky 
zberu. 
 



    Zhotovenie a vyvesenie vtáčích 
             búdok a kŕmidiel 

Venovali sme sa 
aj vešaniu 
vtáčích búdok a 
kŕmidiel. 
Každý zo žiakov 
priniesol jednu 
búdku alebo 
kŕmidlo a 
zhotovil si aj 
zápisník 
pozorovateľa. 
 



Prikrmovanie 
 (najčastejšie druhy v našom areáli) 

Najčastejšie 
druhy, ktoré sme 
prikrmovali boli: 
Drozd čierny, 
sýkorka veľká, 
straka 
čiernozobá, 
hrdlička 
záhradná,  
vrabec poľný... 



Energetický audit 

V spolupráci s 
pani učiteľkou 
sme vypracovali 
energetický audit  
školy. 



Mokrade 

Ku Dňu mokradí sme 
urobili súťaž o 
najlepší projekt a 
najkrajší plagát. 
V škole sme vystavili 
projekty a v obci bol 
vyvesený plagát. 



Prílet vtákov 

V mesiaci marci a 
apríli sme pozorovali 
prílet vtákov, stavbu 
ich hniezd. V našom 
areáli si vystavila 
hniezdo straka 
čiernozobá. 



Vypaľovanie tráv 

Veľkú pozornosť sme 
venovali stále 
aktuálnemu problému 
vypaľovania tráv a 
jeho dôsledkov. 
Pripravené projekty 
sme vystavili v škole 
a víťazný plagát  sme 
umiestnili v 
oznamovacej vitríne v 
Brodne. 



Čistenie prameňov 

Výsledkom našej 
činnosti bolo deväť 
plastových vriec 
separovaného 
odpadu- plastových 
fliaš, skla, plechových 
konzerv, papiera, 
nápojových kartónov. 
V okresnom 
týždenníku Večerník 
sme požiadali rodičov, 
aby si z prírody 
nerobili odpadový kôš 
(pneumatiky, 
umývadlá, a pod.)  



Herbár 

V jarnom 
období 
venujeme 
pozornosť aj 
rastlinám, z 
ktorých 
tvoríme herbár.  



Ďalšie naše aktivity 

Pracovali sme aj na 
prírodnom pexese, 
podnikáme výlety do 
nášho okolia za 
účelom pozorovania a 
poznania rastlín aj 
živočíchov,... 
Pri všetkých aktivitách 
sme získavame nielen 
veľa vedomostí, ale 
užijeme si aj mnoho 
zábavy. 


