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Čaká ťa 
dobrodružstvo.
Možno si myslíš, že dobrodružstvá a tajomstvá môžeš nájsť iba v ďalekých 
krajinách. Ale nie je to pravda. Tajomstvo, dobrodružstvo a krása sú aj v 
tvojom okolí. 

Niekde sú ľahko viditeľné, inde ich treba hľadať. 

Preto, nemôžeš sedieť doma a čakať,  
kedy prídu tieto veci za tebou. 
Musíš sa vydať na cestu.

Videl si niekedy les pri rieke, v rannom opare,  
keď sa stromy vynárajú z hmly a vtáci začínajú spievať?  
Brodil si sa niekedy v potoku a pil vodu z jeho prameňa? 
Pozoroval si zvieratá z vlastnoručne postaveného úkrytu? 
Počúval si niekedy hlasy noci pri rieke? 
Je ti to povedomé? Presne tak, práve tieto veci robia aj tvoji filmoví 
hrdinovia! 

Buď jedným z nich. Preto, neseď doma a pusť sa do toho! 
Vydaj sa s nami na Dobrodružnú cestu. Ide sa do lesa!

…Všetko sa ešte len začína…
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Úvod
Je prirodzené a krásne, keď deti spolu s dospelými šantia v lese, alebo pri rieke. Chceli 
by sme priviesť deti späť k prírode a do prírody. Aby hravou formou dokázali pozorovať 
a vnímať rastliny, živočíchy, krajinu, aby dokázali vnímať zvuky a vône prírody. Aby 
zistili na vlastnej koži, že pobyt v prírode môže byť vzrušujúci, zaujímavý aj veselý. Aby 
zacítili dotyk živlov, ktoré im tak veľmi chýbajú…

Už J. A. Komenský vedel, že najlepším spôsobom učenia sa je škola hrou. Je dobré pokiaľ 
majú deti teoretické znalosti o prírode. Tie najhlbšie skúsenosti však získavajú priamym 
prežitím prírody, intenzívnym vnímaním všetkými zmyslami. 

Vek zhruba medzi 7–13 rokmi je vekom, kedy majú deti najväčšiu túžbu po dobrodružstve, 
romantike a zážitkoch. Pokiaľ chceme odlákať mládež od počítačových hier a podobných 
nebezpečenstiev, musíme im ponúknuť niečo rovnako lákavé, ale s pozitívnym nábo-
jom, čo u nich vytvorí kladný vzťah k prírode. A práve tam sú namierené aktivity Ide 
sa do lesa! 

Stále viac rodičov si uvedomuje, že ich deti vyrastajú prakticky bez kontaktu s prírodou, 
bez pohybu v prírode, bez dobrodružných hier na lúkach, v lesoch a pri potokoch. Pri-
tom, ešte si väčšina z nich pamätá, ako na svahoch „váľali sudy“, ako na rieke „hádzali 
žabky“, ako stavali na potoku hrádzku alebo mlyn, ako si v lese budovali „bunker“, alebo 
ako si z trávy robili „píšťalku“.
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Pohyb v prírode je pre vývoj detí absolútne kľúčový aj pri ich vzdelávaní. Deti pohybujú-
ce sa v prírodnom prostredí majú oveľa lepšie vyvinutú motoriku, schopnosť logického 
úsudku a rýchleho rozhodovania a sú pokojnejšie. Pohyb v prírode u žiakov spôsobuje 
lepšie sústredenie, zlepšenie pamäti a potlačenie agresivity. Preto je najvyšší čas, aby 
školy aktívnym a hravým spôsobom prilákali žiakov do prírody. 

Občianske združenie SOSNA sa už 23 rokov zameriava na environmentálnu výchovu 
a vzdelávanie. Naše aktivity uskutočňujeme v Ekocentre SOSNA v obci Družstevná pri 
Hornáde, blízko Košíc. Na základe inšpirácií, ktoré sme našli u britskej organizácie Na-
tional Trust, sme sa rozhodli, že prostredníctvom jednoduchých zážitkovo-ekologických 
programov privedieme deti späť do prírody.

V rámci projektu, ktorý podporila Nadácia Volkswagen Slovensko a Embraco Slovakia, 
s. r. o sme pre Vás vytvorili Súbor 50 aktivít, ktorými žiaci hravou a pohybovou formou 
spoznajú prírodu a jej jednotlivé zložky. Pripravili sme pre Vás Metodické materiály 
pre učiteľov a „Zápisníka objaviteľa“ pre deti. V spolupráci s vybranými učiteľmi škôl 
z košických a novoveských škôl sa takto pokúsime úspešne oživiť tradičné detské hry, 
viazané na prírodné prostredie. „Staré“ známe hry sú doplnené novými aktivitami, ako 
aj prispôsobenými hrami z iných krajín. 

Vyberali sme také aktivity, ktoré sú jednoduché, ku ktorým netreba žiadne komplikova-
né pomôcky alebo vybavenie, a ktoré nevyžadujú dlhšiu prípravu. Jediné, čo tieto aktivi-
ty jednoznačne vyžadujú je príroda a krajina. Deti čaká 5 okruhov aktivít – Dobrodruh, 
Objaviteľ, Lesný muž/Lesná žienka, Prieskumník a Strážca. V nasledujúcom texte uvá-
dzame popis 50 aktivít, ktoré by si chlapci a dievčatá mali vyskúšať, kým sú ešte naozaj 
deťmi, teda do dovŕšenia veku trinásť rokov. 

Pripravte sa! Ide sa do lesa!
Silvia a Štefan Szabó, Ekocentrum SOSNA
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1. Vyliezť na strom
Život a vývoj ľudí bol stovky tisícok rokov úplne prepojený s prírodou. Bez prí-
rody by sme dnes neboli ani my. Práve preto sa takmer v každej ľudskej kultúre 
objavujú posvätné stromy a rôzne slávnosti a rituály spojené so stromami. Stro-
my poskytovali ľuďom odjakživa jeho najzákladnejšie potreby: ovocie, palivové 
drevo, stavebný materiál. Preto bolo prirodzené, že deti sa od malička učili liezť 
na stromy, kde sa mohli nielen hrať, ale nájsť aj útočisko pred nebezpečenstvom. 

Nájdite si nejaký strom v záhrade alebo v lese, ktorý sa vám páči. Nemal by byť príliš 
hrubý a vysoký, lebo na taký sa vám ťažko bude liezť. Najlepší je strom, ktorý dokážete 
aspoň z väčšej časti obchytiť rukami a má svoje najnižšie konáre v takej výške, že ich ešte 
dokážete chytiť. Vtedy sa lezie ľahko: vyskočíte, chytíte sa konára, vytiahnete sa hore, 

postavíte sa a pokračujete vyššie a vyššie. Pozor, úplne hore sú už tenké ko-
náre, ktoré sa pod vami môžu prelomiť a to by bolelo. A keď budete 

hore, tak sa rozhliadnite po okolí. Na ten výhľad nikdy nezabudne-
te! A na záver si môžete dať súťaž – zaveste sa všetci na najnižšie 

konáre stromu za ruky a snažte sa vydržať na nich čo najdlhšie. 
Postupne budete odpadávať ako zrelé hrušky, ale najhúžev-

natejší ostane najdlhšie!

ÚROVEŇ 1
Dobrodruh
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2. „Váľať sudy“ z kopca
Keď sa pustíte z kopca na bicykli, tak viete, že nemusíte šliapať do pedálov, ale 
idete sami od seba. To isté platí aj pre prastarú detskú hru „váľania sudov“, kedy 
sa budete kotúľať dolu kopcom podobne ako sudy. 

Ak pôjdete na výlet na miesta, ktoré sú strmšie (ale nie príliš strmé!), trávou porastené 
svahy, kde nie sú kamene, tak ste našli ideálne miesto pre túto hru. Hra je jednoduchá 
– ľahnite si na zem tak, aby ste sa mohli kotúľať dolu svahom. Nerobíte kotrmelce, to je 
dosť nebezpečné, ale kotúľajte sa tak, aby ste sa pri tom dotýkali zeme po celej dĺžke 
tela. Na začiatku si rukami a nohami trocha pomôžte, tak aby ste sa začali kotúľať dolu 
kopcom. A vtedy pocítite, čo to znamená byť v kontakte so zemou. Len dajte pozor, aby 
ste sa príliš rýchlo nerozbehli :-) Aj tu si môžete dať súťaž – kto z vás 
sa odkotúľa najďalej. 

Keď budete vstávať, tak sa vám bude motať hlava, 
preto vstávajte pomaličky, opatrne…
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Rybári, pastieri či poľnohospodári si v minulosti bežne stavali prístrešky, kto-
ré im slúžili ako úkryty alebo sezónne príbytky. Tieto stavby často poslúžili 
aj pocestným ako skrýša pred dažďom alebo miesto na nocľah. Bolo v nich vždy 
pripravené drevo a zápalky na oheň, nejaká nádoba na varenie, prípadne trocha 
potravín – to všetko bolo veľkou pomocou pre ľudí, ktorí hľadali úkryt v prírode. 
Pamätajte na tento dobrý zvyk, ktorý neraz zachránil život ľuďom, ktorí potrebo-
vali prenocovať, alebo sa v lese stratili.

Nájdite vhodné miesto, kde môžete postaviť prístrešok. Malo by to byť suché miesto, 
najlepšie na brehu rieky alebo okraji lesa, kde je možné urobiť si na bezpečnom mieste 
ohnisko a kde je dobrý výhľad na krajinu a oblohu. Pri zbieraní materiálu na úkryt dávaj-
te pozor, aby ste nepoškodili nejaké hniezdo. Na stavbu použite iba suchú trstinu, suché 

3. Vybudovať úkryt  
z konárov alebo trstiny 
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konáre a tenké vŕbové výhonky odrezané 
tesne pri kmeni.

Vašou úlohou bude postaviť si pozorovací 
úkryt z trstiny, konárov a pozorovať život 
v okolí. Stavanie takéhoto úkrytu je nielen 
zábavné a dobrodružné, ale aj užitočné 
z praktického hľadiska. Takéto úkryty 
sú vhodné na pozorovanie zvierat alebo 
vodného vtáctva, ale dobre padnú aj ako 
úkryt pred dažďom či horúcim slnkom. 

Tu je jednoduchý návod, ako si môžete 
zhotoviť svoj prístrešok: Po výbere vhod-
ného miesta pre prístrešok uložte silný 
konár do rázsochy stromu. Druhý koniec 
bude zapretý o zem. Z kratších konárov 
opretých a priviazaných o základný konár 
vytvorte rebrovanie strechy. Toto rebrova-
nie husto vypleťte tenkými konármi (naj-
vhodnejšia je vŕba a lieska). Rebrovanie 
vyplňte hrubšou vrstvou trstiny, lístia, 
slamy alebo trávy. 

Dôkladne urobená vonkajšia vrstva nie-
len ochráni vnútrajšok prístrešku pred 
dažďom aj slnkom, ale ho aj dôkladne za-
maskuje. Dobre postavený a zaizolovaný 
prístrešok je vo vnútri suchý a príjemný. 
No a ten pocit, keď si do neho ľahnete, 
je neopísateľný. 
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Toto je zážitok pre ozajstných dobrodruhov! Súčasťou rituálov prechodu 
od detstva k dospelosti bolo vo väčšine pôvodných kultúr aj strávenie jednej alebo 
niekoľkých dní a nocí osamote v prírode. Po tejto skúške sa mladý človek mohol 
považovať za dospelého. Aj vy si môžete spraviť svoju veľkú skúšku dospelosti, 
pretože strávite noc v prírode! Noc pri rieke alebo v lese má svoje veľké tajomstvá: 
zvuky, vône, tiene, hviezdna obloha nad hlavou… Je to cesta nielen k poznaniu 
a prežitiu prírody, ale aj k poznaniu samého seba, svojho strachu a predstáv. Je to 
cesta k prekonaniu seba samého.

Vašou hlavnou úlohou bude pripraviť sa a prenocovať v prírode vo svojom prístrešku. 
Nezabudnite si vziať spacák alebo teplú deku, teplé oblečenie, pršiplášť, baterku, zápalky, 
vodu na pitie a jedlo. Rodičom vysvetlite, kde budete spať. 

4. Táboriť v prírode



Na noc sa dôkladne pripravte. Oheň urobte 
len malý v dôkladne zabezpečenom ohnisku 
vo vzdialenosti aspoň 15 m od stromov. 
Lopatkou si nakreslite kruh ohniska, 
o priemere zhruba 60 – 80 cm. Z tohto kruhu 
lopatkou opatrne vyberte trsy trávy aj s ko-
reňmi a položte ich nabok. Ohnisko vyložte 
kameňmi tak, aby tvorili uzavretý prstenec 
okolo vyčisteného kruhu. 

V noci nerobte hluk, buďte čo najtichšie. Vte-
dy môžete začuť najviac zvukov prírody.

Nebojte sa, v prírode číha omnoho menej ne-
bezpečenstiev, než v meste a na tento zážitok 
nikdy nezabudnete.

A nezabudnite – pred odchodom nenechaj-
te na mieste táborenia žiadny odpad. Trávu 
s koreňmi, ktoré ste vybrali z ohniska, dajte 
späť a kamene tiež dajte tam, kde ste ich vza-
li. Dobrý táborník po sebe nezanechá žiad-
nu stopu. 

9
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Pri každej rieke sú úseky, kde je kamenistý prístup k brehu. Sú to meandre 
– zákruty, kde si rieka ukladá materiál, ktorý prinesie z horného toku rieky. 
Na takýchto kamenných laviciach môžete nájsť mnoho kameňov, ktoré majú nie-
len krásne farby, ale aj krásne okrúhle tvary. Farebné kamene vám môžu poslúžiť 
na prípravu peknej kamennej mozaiky priamo na brehu rieky alebo doma či v škole 
na záhrade. 

Vaša úloha: nájdite si pekné kamenné okruhliaky - zaoblené ploché kamene o veľkosti 
zhruba 4 – 6 cm. Viete čo sú to kamenné žabky? Kameň naplocho hodíte na hladinu tak, 
aby sa odrazil od nej a skákal po nej čo najdlhšie. Koľkokrát vaša žabka – kameň skočila 
po hladine? Možno na prvýkrát to bude málo, ale čím viac budete skúšať, tým lepšie vám 
to pôjde a získate viac „skokov“ žabiek.

5. Hádzať „žabky“  
po hladine vody 
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Je zvláštne, koľko ľudí sa dažďa bojí alebo ho nemá rado. Obľubujú vodu v inej po-
dobe – ako sneh, ľad alebo ako jazerá či potoky a rieky. Ale dážď nie. Možno preto, 
lebo si ho niky poriadne nevedeli vychutnať, alebo zmokli a bolo im zima. Ako 
ste na tom vy? Už ste behali za dažďa bosí po lúke? Alebo ste kráčali za dažďa bolí 
po lesnom chodníku? Ak nie, teraz máte príležitosť.

Vaša úloha: Vyberte si deň, kedy je isté že bude pršať alebo už prší. Dobre sa oblečte 
a pre istotu si so sebou vezmite aj oblečenie na prezlečenie. Je na vás či budete po vonku 
behať, chodiť alebo skákať bez pršiplášťa alebo s ním. No a potom sa dohodnite 
s kamarátmi a vyrazte na nejaké pekné miesto - lúku, les, ponaháňajte sa, alebo za-
hrajte na schovávačku. Skúste sa aj zastaviť a ticho sa započúvať ako bubnujú kvapky 
po listoch stromov alebo dreve. A či len tak nastavte dažďu tvár a skúste vnímať, ako 
vás jemne kvapky masírujú.

6. Behať v daždi
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Púšťanie drakov patrí k jeseni, podobne ako zrejúce jablká alebo poletujúce ba-
bie leto. Draka si môžete zhotoviť aj sami alebo s pomocou rodičov. Potrebujete 
k tomu len dve tenké drevené latky, väčší kus tenkého papiera a šnúru.

Návod na zhotovenie draka ľahko nájdete na internete, napríklad na tejto stránke:  
dolesa.sosna.sk/drak

Pre púšťanie draka je najvhodnejšia otvorená lúka, na ktorej pofukuje vetrík. Tu môžete 
voľne pobehovať s drakom v ruke a tešiť sa spolu s ním z lietania. Vietor nesmie byť príliš 
silný, lebo vám môže draka odtrhnúť. Dajte si pozor, aby nablízku nebolo vedenie vyso-
kého napätia lebo telefónne vedenie, do ktorého by sa vám drak mohol zamotať. Môžete 
si aj zasúťažiť s kamarátom, ktorému z vás drak poletí vyššie. 

7. Púšťať draka



8. Skákanie alebo 
schovávačka v 

kopách sena alebo 
slamy 

Už ste niekedy stavali kopy zo sena? 
Pomáhali ste pri jeho hrabaní a dávaní 
na kopy? Seno je vynikajúce. Slúži 
ako potrava pre zvieratá a dobytok 
na zimu. Kým sa však dostane 
k zvieratám, viete ho využiť aj vy. Vo-
nia, je mäkučké, dá sa do neho skákať. 
Samozrejme musí to byť veľká kopa. 
A to isté môžete urobiť aj s kopou sla-
my.

Vaša úloha: nájsť veľkú kopu slamy alebo 
sena, opýtať sa majiteľa či sa v nej môžete 
hrať, ak ju potom dáte späť do pôvodného 
stavu.

A potom si poriadne zaskáčte. Samozrej-
me – dávajte pozor, aby ste druhému ne-
skočili na hlavu! Dobre sa v sene dá hrať 
aj na skrývačku, hlavne ak je kôp na poli 
či v záhrade dostatok.

13
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Je jeseň, dozrieva ovocie a v záhradách a pri poľných cestách sa začínajú červenať 
jablká. Jablká sú naším najbežnejším a asi aj najobľúbenejším ovocím. A napriek 
tomu veľa jabloňových sadov zaniklo. Nikto sa o staré stromy nestará a ovocie 
nikto nevykupuje. Na druhej strane, obchodné reťazce sú plné jabĺk z dovozu, 
ktoré sú síce na prvý pohľad dokonalé, ale v skutočnosti bez chuti a arómy. Preto 
je čas ochutnať skutočné ovocie.

Vaša úloha bude: Vyhľadať staré jabloňové a hruškové sady vo vašom okolí, prípadne 
stromy pri cestách alebo priamo na vašej záhrade. Nazbierajte si ovocie so zvolením ma-
jiteľa. Na porovnanie si vezmite aj kúpené jablko z dovozu zo supermarketu. Zatvorte 
oči a privoňajte si k jablku alebo hruške zo starého sadu a potom ho ochutnajte. To isté 
urobte aj s kúpeným ovocím. Porozmýšľajte, v čom je rozdiel medzi tými ovociami. Cí-
tite ten rozdiel? Od starých rodičov zistite, aké odrody jabĺk a hrušiek sa pestovali oni. 

9. Zjesť jablko alebo hrušku  
priamo zo stromu 



10. Prejsť po 
kmeni spadnutého 

stromu 
Videli ste niekedy povrazolezca 
v cirkuse? Chcete si vyskúšať, ako vie-
te udržať rovnováhu? Presvedčite sa, 
že máte istý krok a pevné nervy! 

V lese nájdite kmeň stromu, ktorý leží 
napríklad naprieč korytom potoka. Pre-
svedčte sa či je kmeň dostatočne pevný, 
nešmýka sa a je dosť hrubý na to, aby ste 
po ňom mohli prejsť. Pozor, aby kmeň 
nebol príliš vysoko nad zemou, ak by ste 
z neho náhodou spadli. Prejdite vzpria-
mene, ako povrazolezec z jednej strany 
kmeňa na druhý. Ak ste aspoň dvaja, tak 
niekto nech vás istí na zemi.

15
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11. Uskutočniť dlhú túru na bicykli
Je čas vytiahnuť bicykle z garáží, skontrolovať brzdy a dobre naolejovať reťaze, 
pretože cesty sú suché a do tváre nám fúka teplý vánok… Popri riekach a potokoch 
vedú zvyčajne rôzne cesty a cestičky, ideálne pre každého, kto má chuť sadnúť 
do sedla bicykla a objavovať niečo nové a zároveň si dať trochu „do tela“.

Vyhľadajte cestu alebo cestičku pri rieke, ktorá sa dá bez problémov prejsť na bicykli. 
Prejdite si dôkladne taký úsek, ktorý sa vám najviac páči a urobte si z neho svoju cyklot-
rasu, ktorú budete používať, a o ktorú sa budete zároveň aj starať. To isté môžete spraviť 
aj na lesnej ceste, zvážnici alebo chodníku. Nezabudnite sledovať, kadiaľ idete, najmä 
ak sa cesta rozdvojuje, aby ste nezablúdili.

 

ÚROVEŇ 2
Objaviteľ
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12. Stavať kamenných mužíkov
Isto ste už boli s rodičmi na výlete a cestou ste pozorovali svet. Ak ste mali so sebou turis-
tickú mapu, šlo sa vám ľahko, pretože na mape sú trasy farebne vyznačené rovnako, ako 
v teréne. Ale možno sa vám stalo, že značenie bolo vyblednuté alebo strom, na ktorom 
bola značka už padol za obeť víchrici či času. Čo teraz? Na horách si ľudia, ktorí putujú 
krajinou, pomáhajú prastarým spôsobom značenia cesty – kamennými mužíkmi. Sú to 
vlastne kamienkové pyramídky, naukladaných na seba tak, aby ich bolo vidieť zďaleka 
a aby ukazovali smer cesty. Nestaviame ich na dobre značených trasách, lebo by sme ním 
mohli pomýliť ďalších turistov.

Vaša úloha: Vyberte si svoju trasu na miesto, ktoré sa vám páči. Ne-
musí to byť trasa turistická, môže to byť chodníček, ktorý vedie 
lesom, lúkami a dovedie vás k odpočívadlu, alebo na krásne 
pokojné miesto pre odpočinok. Cestou vyznačujte smer ka-
mennými mužíkmi. Opatrne klaďte kameň na kameň – 
väčšie dole, až po najmenší hore tak, aby vám mužíček 
nespadol. Vybudujete si tak vlastnú čarovnú cestičku, 
ktorá povedie aj iných objaviteľov na vaše tajuplné 
miesto, ktoré považujete za hodné návštevy. 
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Určite ste už išli lesným chodníč-
kom popri potoku a načúvali ste, 
ako rozpráva svojou zvodnou rečou, 
ako žblnkoce, ako piští od radosti, 
alebo len tak tichúčko preteká. Pri 
potokoch nájdete nielen brehy po-
rastené trávou, kríkmi či stromami, 
ale aj brehy kamenisté , hlinité 
či piesčité.

Nemusíte ísť až k moru, aby ste vytvo-
rili pieskové hrady či iné dielka. Nájdite 
si pri potoku hlinitý či hlinitopiesočnatý 
breh a vytvorte si z hliny, piesku, ka-
mienkov svoje prírodné dielko. Môže 
to byť domček, alebo otlačky rúk, ale-
bo rozličných rastlín, hlinený hrad, ale-
bo hlinené zvieratko. Jednoducho čo-
koľvek, čo sa vám bude páčiť. Popustite 
uzdu svojej fantázii. Neváhajte použiť 
aj ďalší prírodný materiál, ak to budete 
potrebovať. 

13. Vymodelovať  
si niečo z hliny
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Nič nie je zdravšie a osviežujúcejšie, než sa v horúcom lete poriadne vyskákať 
v studenom potoku. Potok je však plytký a vy sa chcete celý ponoriť. Čo s tým?

Ak budete pri nejakom potoku, ktorý má v koryte alebo na brehu dostatok menších ka-
meňov, tak si môžete postaviť hrádzu, ktorá zvýši hladinu vody a poskytne priestor pre 
letné radovánky. Najprv si musíte nazbierať dostatok kameňov. Najlepšie sú ploché ka-
mene, ktoré sa dajú klásť na seba ako tehly. Potom si zvoľte miesto, kde postavíte svoje 
dielo. Tie najväčšie kamene položte na dno potoka tam, kde bude stáť múr hrádze. Ten-
to základ musí siahať z jedného brehu na druhý a široký musí byť aspoň 50 – 60 cm. 
Na základ potom dávajte postupne ďalšie kamene tak, aby ste vytvárali čo najpevnejší 
múr. Kamene vyberajte starostlivo, aby pasovali jeden k druhému, a aby medzi nimi 
neboli medzery. Ako budete dvíhať „priehradný múr“, tak ho môžete postupne zužo-
vať tak, aby vnútorná strana bola zvislá a tá vonkajšia šikmá. Prierez múra musí tvoriť 
pravouhlý trojuholník. Pokiaľ chcete vybudovať naozaj dokonalý prírodný bazén, tak 
múr z vnútornej strany vyložte „mačinou“, teda trávou vykopanou aj s koreňmi. Takáto 
izolácia zadrží vodu, múr bude takmer vodotesný a váš prírodný bazén je pripravený!

14. Vybudovať hrádzu na potoku 
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Viete v čom bývajú Inuiti? Už ste videli niekedy „iglú“? Neveríte, že je v takom sne-
hovom iglú celkom teplo? Chcete si vyskúšať, ako sa v ňom žije?

Keď nasneží čerstvý sneh, tak to je ten pravý deň na stavbu iglú. Okrem snehu bude-
te potrebovať lopatu alebo pílu na vykrajovanie snehových kvádrov a kúsok špagátu 
na vyznačenie pôdorysu iglú. 

A ako robili iglú skutoční Inuiti? Podrobný návod na stavbu iglú vybaveného aj ľadovým 
oknom a reflektorom slnečného svetla je v 37. – 46. minúte starého dokumentu Nanook 
of the North (nájdete na youtube) alebo na stránke dolesa.sosna.sk/iglu. Pokiaľ by ste 
stavbu iglú nezvládli, tak pomocou lopaty v hlbokom snehu vyhĺbte štvorcovú prie-
kopu až po zem o rozmere aspoň 1,5 x 1,5 m. Dávajte pozor, aby steny priekopy boli 
kolmé a pevné. Z jednej strany priekopy lopatou vykopte úzky vstupný tunel, cez kto-
rý sa dokážete preplaziť do vnútra úkrytu. Na vrch úkrytu poukladajte nahusto dlhé 
a tenké konáre zo stromu v niekoľkých vrstvách. Najlepšie z nejakého spadnutého smre-
ku tak, aby ste vytvorili súvislú opornú konštrukciu (strechu). Keď je strecha hotová, tak 
ju ešte môžete zamaskovať snehom a váš úkryt je hotový!

15. Postaviť si úkryt v snehu alebo iglú 
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Príroda síce v zime spí, ale napriek tomu počas celého roka v nej vieme nájsť ma-
teriál, z ktorého vieme vyčariť niečo krásne i užitočné. Náhrdelníky zo šípok, ja-
rabiny, slimačích ulít, či kamienkov. Vence z obilia, púpav alebo ďateliny… Výber 
je na vás. Vyrobený šperk potom môžete podarovať svojej kamarátke. Uvidíte, ako 
veľmi ju tým potešíte. 

Vaša úloha: V lese, na lúke, pri potoku či rieke si nájdite vhodný materiál, z ktorého vy-
robíte svoj náhrdelník, či náramok. Skúste spájať jednotlivé časti rozličným spôsobom. 
Niektoré druhy trávy sú veľmi vhodné na spájanie miesto špagátu. Dlhé stonky medzi 
sebou môžete prepletať podobne ako si dievčatá pletú vrkoče, ostrejšie konáriky vám tiež 
môžu poslúžiť na prepichnutie a spojenie mäkších listov.

16. Upliesť náhrdelník  
z prírodného materiálu 
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Vedeli ste, že kyselinou mravčou sa môžu liečiť včely? Že sa používa sa na konzer-
vovanie potravín? A že umelo vytvorenou kyselinou mravčou sa môžu poháňať 
aj autá? Obrovská sila kyseliny mravčej je nepopierateľná, tak poďme ju ochutnať!

Na výlete vyhľadajte na lúke alebo v lese mravenisko. Strčte opatrne steblo trávy 
do mraveniska a po chvíli ho opatrne vytiahnite tak, aby na steble neostali žiadne mrav-
ce. Počas celého času sledujte, aby sa vám mravce nenasťahovali do nohavíc, lebo by vás 
riadne vyštípali. Odíďte pár krokov od mraveniska a olížte steblo. Tá citrónová chuť, 
ktorú cítite, je chuť kyseliny mravčej. Ochutnajte z nej len troška, lebo vás po väčšom 
množstve môže od nej štípať jazyk. Tak, a teraz sa s mravčou silou môžete pustiť do ďalšej 
úlohy!

17. Ochutnať 
kyselinu mravčiu
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18. Vytvoriť umelecké dielo z 
prírodných materiálov

Umenie je odjakživa inšpirované prírodou a jej výtvormi, tvarmi, farbami.  
Neveríte? Vyhľadajte napríklad čo najkrajší kameň v rieke. Mnohé okruhliaky 
alebo aj väčšie kamene sú naozajstnými umeleckými dielami prírody. Je možné 
nájsť v nich nádherné a neuveriteľné vzory, tvary, tváre ľudí, kombinácie farieb… 

Hľadanie takýchto kameňov má význam nielen pre spoznávanie rieky a jej horninového 
podložia, ale naučíte sa tak vnímať „obyčajné“ veci okolo seba, krásu, ktorá sa často skrý-
va v jednoduchých maličkostiach. Pretože, pozorovanie prírody je najlepším spôsobom, 
ako sa naučiť vnímať a rozpoznávať krásu a harmóniu navôkol nás. „Váš“ kameň môže 
byť nielen ozdobou vašej izby, ale bude vám neustále pripomínať aj vašu rieku. Skúste 
si na neho namaľovať vzor, ktorý vám pripomína rieku a jej atmosféru.

Alebo: Nájdite v lese zaujímavý strom s drsnou kôrou (dub, borovica, jaseň, smrek…), pri-
ložte na kmeň stromu čistý hárok papiera a mäkkou ceruzkou, farebnou kriedou alebo 
uhlíkom šúchajte po papieri tak, že vytvoríte odtlačok kôry. Potom sa dôkladne zahľaďte 
do tohto obrázku, a možno tam nájdete ukrytú ľudskú tvár.
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Chcete si vyskúšať, aký ste ostrostrelec? Akú máte pevnú ruku a ostrý zrak? Zho-
tovte si prak a vyskúšajte sa.

Na prak alebo „gumipušku“ potrebujete konár, ktorý je rozvetvený do dvoch konárov. Ko-
nár zrežte tak, aby vzniklo čo najdokonalejšie „Y“. Rúčka by mala byť dlhá asi 10 - 15 cm, 
hrubá 1,5–2 cm. Ramená praku by mali byť rovnomerné, dlhé asi 10 cm, hrubé aspoň 
1 cm. Kôru z celého praku môžete očistiť nožom a drevo môžete vyhladiť šmirgľom. Asi 
1 cm od konca každého ramena urobte nožíkom zárez dookola. Vezmite pevnú a pružnú 
gumu, dlhú asi 80 cm a rozrežte ju na polovicu. Nájdite kus kože o rozmere zhruba 8 x 
2 cm. Na konci oboch strán tohto obdĺžnika urobte dierku, cez ktorú prestrčíte gumu. 
Na každé rameno praku do zárezu pripevnite gumu. Druhý koniec prestrčte cez dierku 
v koži a pripevnite. Prak je hotový! Do koženého držiaka dajte kamienok a na bezpeč-
nom mieste si môžete vyskúšať dostrel a presnosť. Mierite tak, že cieľ máte vo „véčku“, 
kde sa konáre rozvetvujú. 

Pozor! Nikdy nemierte a nestrieľajte na ľudí alebo zvieratá!!! A ostáva už len zorgani-
zovať súťaž v streľbe – napríklad, kto trafí z najväčšej vzdialenosti plechovku.

19. Zhotoviť prak 
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Veľa ľudí síce obľubuje potoky, jazerá a rieky, ale nikdy sa v nich nekúpalo. Ktovie 
prečo… Ak je voda čistá, je to veľmi príjemný pocit byť v prírode a zacítiť jej divokú 
silu, a hoci si len namočiť nohy, alebo sa celý ponoriť a zaplávať si. Mnohí dávajú 
prednosť chlórovanej vode v bazénoch, no ale uznajte, aký je to je veľký rozdiel…

Vaša úloha: Kdekoľvek budete, či s rodičmi na prázdninách, alebo u starých rodičov 
na dedine, využite príležitosť chodiť po potoku. Ak sa obávate skla či iného znečistenia, 
choďte do potoka v teniskách, alebo v sandáloch. V horúcom lete je to príjemné osvie-
ženie. Ale nielen to. Všímajte si život v potoku. Ak budete tichučko stáť, možno sa vám 
o nohu obtrie zvedavá ryba alebo iný živočích. Z potoka môžete pozorovať aj okolie. Ako 
lovia vtáky, aké živočích žijú na jeho brehoch. Priamo z potoka uvidíte svet okolo seba 
úplne inak. Zatvorte na chvíľu oči a počúvajte zurčiacu vodu, precíťte ako tečie pomedzi 
vaše prsty. Staňte sa potokom.

20. Chodiť bosý či v sandáloch  
po potoku, rieke… 
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21. Nazbierať plody v prírode
Staré porekadlo hovorí, že na každú chorobu má príroda pripravenú nejakú bylin-
ku. A nielen na chorobu. Užitočné rastliny v prírode majú všemožné využitie. Jed-
lé rastliny alebo časti rastlín (kyslička, štiav, černice, jahody, maliny). Technické 
rastliny (vŕbové a lieskové prúty využiteľné v košikárstve alebo na stavbu plotov). 
No a samozrejme spomínané liečivé rastliny, ktoré slúžia ako liek pre závažné 
ochorenia alebo pre domácu liečbu a posilnenie.

Vaša úloha bude: V lese alebo na lúke nájdite nejaké plody, ktoré bezpečne pozná-
te – napríklad černice, jahody, maliny, čučoriedky, brusnice, drienky… Odtrhnite ich 
a zjedzte – nič nie je chutnejšie a zdravšie ako takéto plody. Len si musíte dať veľký po-
zor na jedovaté plody – najmä vranie oko, bršlen a vtáčí zob. Ak si trúfate, tak skúste 
nájsť aj nejaké liečivé byliny – baza, šípky, materina dúška, podbeľ, žihľava… Nazbierajte 
si ich a od starých rodičov, rodičov a učiteľov skúste zistiť, ako a na čo sa tieto rastliny 

používajú. A potom si z byliniek pripravte výborný, chutný 
a úžasný čajík a zahrejte si dušu.

 

ÚROVEŇ 3
Lesný muž, lesná žienka
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22. Vyrobiť si uhlíky na kreslenie
Radi kreslíte? A chcete si urobiť vlastné uhlíky z dreva, tak ako to kedysi dávno 
robili výtvarníci?

Pre túto hru budete potrebovať oheň a preto ju môžete kombinovať aj s ďalšími aktivita-
mi – varenie na ohni a táborenie. Budete potrebovať jednu dôkladne vyčistenú starú ple-
chovku s plechovým viečkom (napríklad od farby). Do plechovky urobte aspoň 10 dierok 
o veľkosti asi pol centimetra. Nazbierajte si vŕbové konáriky, hrubé asi 5 – 10 mm. Na-
strihajte alebo nalámte ich na takú dĺžku, aby sa zmestili do plechovky. Naplňte koná-
rikmi plechovku asi do ¾ tak, aby neboli príliš nahusto vedľa seba. Prikryte plechovku 
kovovým viečkom a vložte ju do ohňa. O chvíľu uvidíte, ako z dierok začne šľahať modrý 
plameň – to horí takzvaný drevný plyn. Chvíľu počkajte, kým modrý plameň celkom vy-
hasne a uhlíky máte hotové! :-) Opatrne vyberte pomocou dvoch paličiek plechovku tak, 
aby ste sa nepopálili, nechajte ju vychladnúť, opatrne ju otvorte 
a vyberte uhlíky. Kresliť môžete na všeličo – papier, asfalt, 
ruku či tvár, plot… Prajeme veľa krásnych obrázkov!
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23. Nájsť naozaj starý strom  
a zistiť jeho miery

Čo myslíte, koľko metrov môže mať naozaj vysoký strom?  
A koľko metrov môže mať v priemere?

Vašou úlohou bude vyraziť na prieskumný výlet do okolitej krajiny, nájsť čo najväčší 
strom, určiť o aký strom ide a zmerať jeho obvod. Ten najjednoduchšie zistíte podľa toho, 
koľkí z vás ho obchytíte. Doma si odmeriate, akú dĺžku majú vaše rozpažené ruky. Spo-
čítate všetky dĺžky a máte obvod. A z obvodu si už vypočítate aj priemer. Jednoduchá 
matematika, však? A keď už budete v tesnom objatí, pozrite sa hore do koruny stromu 
a privoňajte k jeho kôre. 

Načerpajte z tohto velikána jeho prúdiacu energiu, nech ste silní ako buk!

Ďalšie vaše úlohy budú: pokúste sa odmerať výšku stromu podľa návodu na obrázku:

1. Povedzte kamarátovi, aby sa postavil 
ku stromu.

2. Vezmite rovnú paličku do ruky  
a natiahnite rameno.

3. Vrchol paličky sa musí prekrývať s hlavou 
kamaráta a palec ruky sa kryje s chodidlami.

4. Označte si na paličke miesto,  
kde ste mali palec.

5. Stojte stále na rovnakom mieste.
6. Zistite, koľkokrát sa vojde označený úsek  

paličky do výšky stromu (na obr. 6x)
7. Kamarát meria 1,5 m (6 x 1,5 = 9 m),
8. Strom na obrázku meria teda približne 9 m.

1
2
3
4
5
6
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Tak a teraz! Vyzuť topánky, postaviť sa bosý do trávy alebo na lesnú cestičku 
a poďme – pomaly alebo rýchlo, behom alebo skokom. Tempo je na vás. 

Tak najprv opatrne, pomaličky. Pomalým krokom vnímajte po čom všetkom šliapete. 
Ako rozlične vaša noha cíti a reaguje rôzne materiály – čačina, kamienky, lesná hraban-
ka, suché šuštiace lístie, tráva… Keď si zvyknete na pocit chodiť boso po tráve, skúste 
sa rozbehnúť, zahrať sa na skrývačku či naháňačku spolu s ostatnými kamarátmi. Uvi-
díte, že byť naboso vám časom príde úplne prirodzené. 

24. Ísť na prechádzku naboso 
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Viete, ako kedysi dávno vznikli prvé píšťalky 
a podobné jednoduché hudobné nástroje?

K tejto zábavke potrebujete len neporušené steblo 
ľubovoľnej trávy so širšou listovou čepeľou. Od-
trhnutú trávu uchopíte medzi dva palce spo-
jených dlaní tak, aby steblo bolo napnuté ako 
struna. Do štrbiny medzi palcami poriadne fúk-
nite. Fúknutím rozochvejete steblo trávy a ozve 
sa prenikavý hvizd. A môžete súťažiť, kto vydr-
ží fúkať najdlhšie! Možnože usilovným pískaním 
privoláte aj divé zvieratá, napríklad srnku alebo 
sokola.

25. Urobiť si 
píšťalku (trúbku) 

z trávy 
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Máte radi múzeá? A čo tak spraviť si doma vlastnú malú zbierku?

V lese, na lúke alebo pri rieke môžete nájsť rôzne poklady, len sa musíte pozorne poze-
rať okolo seba a pod svoje nohy. Pestrofarebné perie vtákov, srsť zvierat, zaujímavé ka-
mienky, zaujímavé plody (žalude, bukvice) alebo výtvory parazitov (dubienky), pekné 
mnohotvaré listy alebo kvety (pozor – nie chránené druhy!), samorasty zo stromov, kosti 
alebo parožtek srnky, zvlečené kože hada, sadrové odtlačky stôp, slimačie ulity, lastú-
ry, atď. Z tohto a ešte ďalších pokladov prírody si môžete zhotoviť domácu zbierku, kde 
každý exponát popíšete tak ako v múzeu.

26. Spraviť si 
prírodnú zbierku 
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Je večer, hviezdy na oblohe svietia ako diamanty. Labuť, Orion, Cassiopeia, Lev, 
Býk. Nie, to nie je zverinec, ale niektoré zo súhvezdí, ktoré môžete na oblohe po-
zorovať. Viažu sa k nim aj krásne hrdinské príbehy, mnohé z nich nájdete v knihe 
Staré grécke báje a povesti. Napríklad aj ten o Ariadne a hrdinovi Perseovi, obi-
dvaja sú teraz ako súhvezdia na oblohe.

Ľahnite si v teplý večer s jasnou oblohou do trávy a zahľaďte sa na oblohu. V meste 
to veľmi nepôjde. Nájdite možno niekoľko najjasnejších súhvezdí, ale tie menej jasné 
neuvidíte - nad mestom sa tvorí v noci žiara z verejného osvetlenia, tzv. svetelný smog, 
preto bude obloha nad mestom a v jeho blízkosti ťažko pozorovateľná. Všetky hviezdy 
na vás blikajú rôznymi odtieňmi . Rozoznáte niektoré súhvezdia? Pripravte sa na toto 
stretnutie s oblohou a preštudujte si, kde a aké súhvezdia, v ktorom ročnom období 
môžete objaviť. Pri dlhšom pozorovaní uvidíte, ako sa súhvezdia a hviezdy posúvajú 
po oblohe. Viete ktorým smerom a prečo? 

27. Večer pozorovať 
hviezdy a Mesiac v splne 
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Na to, aby človek spoznal určitú krajinu, je dobré, ak ju vidí zhora z kopca. Je to 
jeden z dôvodov, prečo ľudia radi vystupujú na vrcholky hôr - odtiaľ majú najlepší 
výhľad na šíre okolie a cítia sa majestátne, pozorujúc život z vtáčej perspektívy. 

Na mape si vyhľadajte čo najvyššie položený vrchol vo vašom širšom okolí. S rodičmi 
alebo kamarátmi si naplánujte celodenný výlet zameraný na zdolanie Hory. Pokiaľ bude 
mať výšku aspoň 800 m n. m. tak je to už pekná túra! Rozhliadnite sa do diaľav. Možno 
uvidíte svoje rodné mestečko, rieku alebo aj vlastný dom. No nie je to veľkolepý pohľad 
mať svet ako na dlani? A cestou dolu môžete váľať sudy.

28. Vyliezť na 
veľký kopec
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Viete o nejakej jaskyni vo svojom okolí? Nemyslím verejne sprístupnenú jaskyňu 
so sprievodcom a vstupným, ale nejakú hoci celkom malú jaskynku, ktorých je v 
našich vápencových a dolomitických pohoriach viac než dosť. 

Vašou úlohou bude zistiť od rodičov, učiteľov alebo niekoho iného, kde je vo vašom okolí 
nejaká „diera v skale“ a tam sa vydáte na prieskum. Na prieskum si nezabudnite vziať 
spoľahlivú baterku a pre istotu aj nejaké hrubšie lano. V jaskyni sa môžete zablatiť, takže 
si vezmite staršie šaty a pevnú obuv. Na hlavu si vezmite prilbu, hoci aj cyklistickú, lebo 
nikdy neviete, či vám na hlavu nespadne nejaký ten kameň. Nikdy sa nespúšťajte sami 
do hlbších dier, z ktorých by ste sa nevedeli vyštverať. A nelámte kvaple, pretože sú veľmi 
vzácne a zákonom chránené a jaskyňa by ostala pustá a škaredá.

29. Preskúmať 
jaskyňu 
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Ľudia majú mnohokrát strach z malilinkých živočíchov alebo zo živočíchov, ktoré 
nikdy nevideli. Je to strach z nepoznaného, neznámeho. Niekto sa bojí pavúkov, 
niekto chrobákov, niekto žaby či myši. Je to podivné, ale asi nikto sa nebojí auta. 
Taký záchodový pavúčik nám neublíži, ale zato auto nás môže zraziť.

Máte radi prírodu, kvety, stromy, veľké zvieratá… Ale držali ste už v ruke žabu 
či bystrušku? Chytili ste roháča alebo držali v ruke dážďovku či ježka? Nie? Tak te-
raz máte príležitosť. Skúste opatrne vziať do ruky živočícha, ktorého nájdete. Neublížte 
mu, len sa mu dobre prizrite. Cíti bolesť tak ako vy, cíti strach tak ako vy. Prezrite si ho 
zblízka: aké má oči, akú má pokožku či pancier, aké má nohy. Spoznajte ho podrobne. 
Ak nebudete kričať, výskať, natriasať sa, aj živočích sa upokojí a bude vám spokojne se-
dieť v dlani.

30. Držať v ruke 
živočícha,  

ktorého sa bojíš 



36

31. Nájsť chrobákov 
Pri výlete či prechádzke v lese, na lúke či v záhrade môžete vidieť množstvo živo-
číchov, ktoré okolo vás poletujú, plazia sa, spievajú, húkajú, ryčia. Niektoré z nich 
ale vidieť ani počuť nemôžete, lebo sú veľmi nenápadné, ale to neznamená, že si 
ich nemáme všímať. 

Ide totiž o chrobáky. Zvláštne a svojím spôsobom krásne živočíchy, ktoré majú veľ-
mi-preveľmi dôležitú úlohu v prírodných ekosystémoch. Kde by ste ich hľadali? Skúste 
nakuknúť pod kamene v lese či v záhrade a nájdete tam krásne sfarbené bystrušky alebo 
nenápadné kováčiky. Na stromoch môžete objaviť vzácne fúzače. Seďte ticho a možno 
k vám priletí roháč či prekrásne sfarbený zlatoň. A počas teplých nocí na začiatku leta 
vyjdite vonku a hľadajte svätojánske mušky! 

ÚROVEŇ 4 
Stopár
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32. Nájsť žabie vajíčka
Kto to nevidel, ten neuverí. Čomu? Že aké môžu byť žabie vajíčka zaujímavé 
a rozdielne. Na jar si musíte vyhľadať jazierko, mokraď, mláku v lese, jednoducho 
nejakú vodnú plochu. 

A potom ju musíte pravidelne navštevovať, potichučky, aby ste nevyplašili žabacích ná-
jomníkov. Jedného dňa samičky nakladú vajíčka, ktoré sú hneď samčekom oplodnené 
a vy pozorujete tajomstvo zrodu života. Skokany majú vajíčka v zhlukoch, v malých kop-
čekoch, ktoré plávajú na hladine vody. Ropuchy ich majú zase v prekrásnych „perlových“ 
náhrdelníkoch. Podľa toho viete, kto vám jazierko navštevuje.

Ak sa budete chodiť pozerať pravidelne a máte dobré oči či lupu, tak uvidíte aj všetky štá-
diá vývoja žabky od vajíčka, cez žubrienku, až po elegantnú malú žabku. Žaby sú užitočné 
obojživelníky – hmyzožravce, a okrem toho vám vedia večer predviesť prekrásny žabí 
koncert!
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33. Chytať padajúce lístie 
Keď príde jeseň, listy na stromoch menia svoju farbu. Začínajú byť krásne žlté, 
červené, zelenožlté a potom hnednú a opadávajú. Vtedy je to krásny tanec listov. 

Postavte sa pod listnatý strom a skúste hrať s listami naháňačku. Pokúste sa ich chy-
tiť ešte predtým, než dopadnú na zem. Ak je pod stromom už napadané lístie, môžete 
si zahrať dve hry: Vyhadzujte lístie do vzduchu a nechajte ho dopadať na seba. Alebo 
môžete skúsiť nazbierať čo najviac rôznych druhov listov a doma si ich určíte z akého 
stromu pochádzajú a potom ich uložíte do svojej prírodnej zbierky. 
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34. Sledovať voľne žijúcich živočíchov
Chcete si vyskúšať, ako vznikajú krásne dokumentárne filmy o zvieratách, ako 
to tí filmári robia, že to vedia natočiť? 

Vašou úlohou bude vyhľadať a pozorovať živočíchy, ktoré žijú v rieke a na jej brehoch. 
Vtáky, ryby, cicavce, obojživelníky… Najcennejšími „úlovkami“ môže byť napríklad vydra 
(alebo aspoň jej trus), rybárik, volavka. Ak nemáte nablízku rieku, tak sa vyberte do lesa 
alebo na lúku, kde môžete pozorovať srnky, bažanty, spevavé vtáctvo, líšku a lebo zajaca.

Nezabudnite – ak chcete uvidieť a pozorovať zvieratá, musíte to robiť so zatajeným dy-
chom, čo najtichšie a nepohnúť sa ani o krok, lebo zver má veľmi bystré uši a pri hluku 
utečie skôr ako ju zbadáte.
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35. Nájsť stopy zveri
Kedysi dávno, keď na našom území žili ešte lovecké kmene, vtedy ich prežitie zá-
viselo aj od toho, ako dobre dokázali stopovať zvieratá.

V tejto úlohe sa zahrajte na stopárov. Najdôležitejšie pre stopára je poznať zvyky zvierat. 
Zvieratá chodia po lesných chodníčkoch, ktoré si vyšliapali. Ak máte dobrý pozorovací 
postreh, zbadáte zvieracie chodníčky v lese nielen v zime, ale počas celého roka.

Zvyky zvierat súvisia s tým, ako žijú a čo robia: kedy a kde chodia piť, čo žerú, kedy a kde 
lovia, kde spia, kde vykonávajú svoje potreby a podobne. Na určité miesta prichádzajú 
pravidelne, ak im do toho niečo vážne nepríde (napr. miesto, kde chodia piť).

Hľadajte odtlačky stôp zvierat (líška, srnka, divá mačka, zajac, diviak, atď.) v snehu, prí-
padne bahne a urobte odliatky stôp zo sadry. Vezmite si so sebou balíček sadry, trocha 
vody a nádobku na rozmiešanie sadry. Keď nájdete peknú stopu, v nádobke si rozmiešajte 
sadru s vodou a opatrne ju nalejte do stopy. Keď sadra stvrdne, tak ju opatrne vyberte 
a odtlačok je hotový!
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36. Urobiť na záhrade 
domov pre voľne 

žijúce zviera 
 

Chcete prilákať na nejaký pozemok zaujímavé 
živočích? Tak im postavte domček!

Na záhrade rodičov, starých rodičov alebo kama-
rátov, prípadne v školskej záhrade (po dohode 
s učiteľmi) postavte úkryt pre nejaké divé zvieratko. 
Môžete si vybrať napríklad: 

ježka: v kúte záhrady vytvorte na jeseň z lístia 
a tenkých konárikov úhľadnú kopu, v ktorej 
sa môžu počas zimy ukryť, 
jašterice: majú rady teplo, rady sa vyhrievajú 
na skalách a na ich prilákanie stačí niekoľko pekných vápencových skál umiestne-
ných na pokojnom mieste tak, aby na nich čo najdlhšie počas dňa svietilo slnko, 
vtáky: zhotovte vtáčiu búdku alebo kŕmidlo a zaveste ho na bezpečné miesto, kam 
sa nedostanú mačky, 
hmyzí hotel: domček pre užitočný hmyz urobíte napríklad z niekoľkých drevených 
hranolov, do ktorých navŕtate na hĺbku vrtáka otvory s priemerom 5- 6mm. Drevá 
umiestnite na pevnú podložku tak, aby boli otočené na juh a prikryte ich pred dažďom 
strieškou z dosky alebo škridiel. Dá sa predpokladať, že ešte v ten istý deň sa objavia 
prví hmyzí obyvatelia. Do otvoru si najprv nanosia potravu vo forme peľu. Potom 
nakladú vajíčka a nakoniec otvor uzatvoria. Z vajíčok sa vyliahnu larvičky, ktoré vyu-
žijú k svojmu kŕmeniu uskladnené zásoby a rýchlo vyrastú. Asi po 4 týždňoch si tieto 
larvy vytvoria zámotok a zakuklené prežijú zimu. Von sa prehryzú až v nasledujúcom 
roku. Na jar sa celý vývojový cyklus opakuje v ďalšej hmyzej generácii.
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37. Pozorovať podivné vodné živočíchy  
Voda, voda, voda. A v nej život a jedinečné živočíchy. Ak si urobíte prírodnú 
vodnú lupu, objavíte krytý, nepoznaný svet. Svet drobných organizmov, ktoré 
sú nanajvýš zaujímavé. Zblízka sa vám môžu zdať ako nebezpečné strašidelné tvo-
ry s veľkým očami, podivnými hryzadlami, nožičkami, či schránkami. Nebojte sa, 
v skutočnosti sú malilinké a boja sa skôr oni vás. Cítia bolesť rovnako ako vy. A sú 
navyše užitočné!

Život v potoku, v jazierkach či riekach je naozaj veľmi pestrý. Výskyt týchto drobných 
živočíchov je viazaný na vodu. Niektoré dokážu žiť len v naozaj čistej vode (napríklad 
potočníky), niektoré znesú aj znečistenejšie toky (kriváky). Tieto živočíchy sú takzvané 
indikátory čistoty vody. Vojdite do potoka a stojte nepohnute. Pozerajte sa pozorne 
a uvidíte, ako sa niektoré skupiny malých kamienkov hýbu. Ak sa pozriete bližšie, zistí-
te, že je to malý živočích v kamienkovej schránke. Von mu trčí len hlava a nožičky. Je to 
krivák, náš najbežnejší vodný kôrovec. Takto môžete pozorovať aj ďalšie druhy vodných 
živočíchov – napríklad pijavice alebo pošvatky. Na hladine vody môžete uvidieť vodo-
merky, v jazierku vodné slimáky, ale aj larvy komárov a potápnika - dravého chrobá-
ka čiernej farby s belasým lemom po obvode tela. A keď budete mať veľké šťastie, tak 
objavíte raka, rybku mihuľu, alebo vodomila, ktorý je najväčším európskym vodným 
chrobákom. 
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Poznáte vážky? To sú tie pestrofarebné lietadielka, ktoré lietajú v blízkosti vody. 
Sú druhy, ktoré sa liahnu na jar a hynú v strede leta. Ďalšie druhy lietajú v lete, iné 
sa liahnu na jeho konci a žijú dlho do neskorej jesene. 

Vašou úlohou je vyhľadať pri rieke alebo jazere miesto, kde sa liahnu vážky. Typickými 
miestami pre ich život sú potoky, rieky, rybníky, priehrady, rašeliniská, vodné kaná-
ly, teda všade, kde je voda. Blízko brehu nájdite miesto, kde rastie vysoká tráva. Na nej 
sa zvyknú prichytiť larvy počas liahnutia. Na takýchto miestach počas teplého slnečné-
ho dňa hľadajte, kým nenájdete larvu prichytenú o trávu, stonku rastliny alebo aj priamo 
na zemi. Ak budete mať šťastie, tak uvidíte čarovné divadlo, ako z larvy pomaly vylieza 
vážka. Liahnutie trvá niekoľko desiatok minút, ale ani potom ešte čerstvo vyliahnutá 
vážka – imágo - nemôže dobre lietať. Musí počkať, kým mu krídla stvrdnú, čo to trvá 
aj niekoľko hodín.

Druhou možnosťou je „vychovať“ si doma motýľa. Nájdite si na lúke húsenicu babôčky, 
mlynárika, žltáčika, okáňa, piadivky alebo iného motýľa. Húsenicu uložte do papierovej 
škatule od topánok, do ktorej ste vyrezali otvory a tie potiahli starou silonkou tak, aby ste 
mohli pozorovať húsenicu a jej vývin. V knihách si zistite rastliny, ktorými sa húsenica 
živí, a tie jej potom podávajte do škatule. Najzaujímavejšia fáza je liahnutie krásneho pes-
trofarebného motýľa, tú určite nepremeškajte! Po vyliahnutí sa ho nedotýkajte. Má veľmi 
jemné krídelká, ktoré by ste mohli aj jemným dotykom poškodiť a znemožniť mu tak 
lietanie. Nakoniec odstráňte sieťku a opatrne vypustite motýľa naspäť do voľnej prírody. 

38. Pozorovať, 
ako sa vyliahne vážka alebo motýľ
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39.  
Nájsť domček 

živočícha 
Každé zviera, podobne ako 
každý človek, potrebu-
je úkryt, svoj domček, kde 
sa môže ukryť pred nepriateľ-
mi, vychovať svoje mláďatá, 
alebo kde môže prečkať zimu. 
Úkryt si hľadajú alebo stavajú 
myši rovnako ako medvede, 
jašteričky podobne ako líšky 
a chrobáky tak, ako vtáci.

Vašou úlohou bude nájsť v lese, 
na lúke alebo pri rieke takýto 
zvierací úkryt. Môže to byť ma-
ličká myšacia diera, líščia nora 
alebo hniezdo sýkorky. Úkrytu 
sa nedotýkajte, lebo jeho oby-
vatelia sa môžu naľakať a svoj 
domček opustia. Doma v atlase 
živočíchov alebo pomocou inter-
netu určite, aké zvieratko býva 
vo vami objavenom úkryte.
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40. Ísť v noci na prechádzku do prírody 
Prechádzka nočným lesom, lúkou alebo brehom rieky má svoje veľké čaro a je 
to veľké dobrodružstvo. V noci je všetko celkom iné ako za dňa, ale to si už musíte 
vyskúšať vy sami. Až potom budete rozumieť tomu, čo to je nočná výprava!

Prichystajte si lampu (najlepšie „čelovku“ ktorú si upevníte na hlavu) a vydajte sa na 
prechádzku po trase, ktorú poznáte a ktorú ste už prešli aj za dňa, aby ste nezablúdili. 

Pozorne sa dívajte, počúvajte, vnímajte… Uvedomte si nočný orchester cikád, kŕkajúcich 
žiab, či spev vtákov. Majte oči a uši na stopách, pretože okolitá nočná príroda vás tiež 
sleduje a počúva.
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41. Nakresliť mapu 
Nakreslite si dobrodružnú mapu svojho obľúbeného miesta tak, ako to kedysi ro-
bili objavitelia neznámych krajín. 

Na výlet si so sebou vezmite čisté papiere veľkosti A3, tvrdú podložku pod papiere, ce-
ruzky rôznych farieb a gumu. Pre zmapovanie svojej krajiny si vyhľadajte nejaké vyvý-
šené miesto, z ktorého uvidíte celé svoje okolie (vrchol kopca, osamelý strom, posed…). 
Bezpečne sa usaďte tak, aby ste nespadli. Poriadne si obzrite okolitú krajinu, aby ste si o 
nej vytvorili dôkladnú predstavu. Podložku s papierom si položte na kolená alebo pev-
né miesto. Pokúste sa čo najvernejšie preniesť to, čo vidíte, na papier. Začnite najvýraz-
nejšími vecami, ktoré vás zaujali – osamelý veľký strom, skala, budova, cestička, ktoré 
zakreslite tak, aby ich vzdialenosti a rozloženie boli čo najviac podobné tomu, čo v sku-
točnosti vidíte. Potom nakreslite veľké, rozsiahle prvky – les, lúku, pole, jazero, rieku, 

obec… Používajte farebné ceruzky tak ako na skutočnej 
mape. A pokiaľ máte svoje tajné a obľúbené mies-

ta, tak tie zakreslite tiež, veď je to vaša mapa.

ÚROVEŇ 5
Prieskumník
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42. Zhotoviť a púšťať  
lodičky z kôry po vode

Tentoraz si vyskúšate svoju šikovnosť pri práci s prírodnými materiálmi. 

Materiál, ktorý budete potrebovať, nájdete v lese: kus peknej borovicovej kôry, rovné vet-
vičky, brezová kôra. Ako nástroj vám stačí vreckový nožík, ktorý má mať každý správny 
zálesák vždy pri sebe. Nožíkom z kôry vyformujete telo lode tak, aby bolo pekne aerody-
namické. Uprostred „paluby“ nožíkom opatrne vydlabte dierku o takej veľkosti, aby ste 
do nej mohli vstrčiť „sťažeň“ z rovného konárika. Z brezovej 
kôry vyrežete „plachtu“, do ktorej spravíte dve dierky 
tak, aby ste plachtu mohli nastoknúť na sťažeň. 
A loďka je hotová. Pokiaľ je vás viac, tak si na 
rieke alebo potoku môžete pustiť celú flo-
tilu, alebo vyhlásiť preteky, ktorá loďka 
prejde stanoveným cieľom ako prvá. 
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43. Nájsť prameň a vyčistiť ho 
Vašou úlohou bude prejsť potok vo vašom okolí až po prameň. 

Keď dôjdete až k prameňu, vyčistite ho a upravte tak, aby sa z prameňa dalo napiť. Pokiaľ 
sa vám nepodarí nájsť prameň, tak vyhľadajte v lese nejakú studničku, ktorú vyčistíte 
a jej okolie pekne upravte. Miestni starší obyvatelia vám určite radi poradia, kde pátrať 
po takýchto studničkách. Napokon sa nezabudnite napiť čistej pramenitej vody, ktorá 
vám dodá silu a sviežosť!
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Vtáky sú prekrásne tvory. Rozmanitých farieb, tvarov zobákov, nôh a chvostov. 
Niektoré žijú len pri vode (kačky), iné zase v lese a lietajú hlavne v noci (sovy). 
Nehovoriac o tom, že aj keď vtáky nevidíte, môžete ich počuť. Každý vták má svoj 
osobitý, typický spev. Na jar krásne spievajú drozdy, sýkorky, pinky, kolibkári-
ky a iné. Najviac zvukov je počuť v apríli, keď je obdobie párenia a potom sedenia 
na vajíčkach. Alebo v skorých ranných a neskorších večerných hodinách, kedy 
vtáky hodujú na svojej potrave. 

Vašou úlohou bude pozorovanie vtákov. Ak ich nechcete vyplašiť, musíte si nájsť vhodné 
miesto, sedieť nepohnute a čakať, kto priletí a čo bude robiť. Pri jazierkach a jazerách je to 
pri niektorých druhoch vtákov jednoduchšie – plávajú si voľne po hladine či nebojácne 
popri brehu. Vedia, že sú v bezpečnej vzdialenosti od akéhokoľvek suchozemského drav-
ca. Ak máte na záhrade vtáčiu búdku a zahniezdili vám v nej napríklad žltochvosty, tak 
môžete vidieť, ako vtáky kŕmia vyliahnuté mláďatká alebo ako sa snažia krikom odlákať 
dravca, mačku či iné nebezpečenstvo, ktoré by ohrozilo ich mladé ratolesti.

44. Pozorovať vtákov 
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Viete podľa mapy nájsť cestu?  
Viete nájsť na mape miesto, 
na ktorom sa práve nachádzate? 

Orientáciu mapy k severu možno v teréne vykonať nahrubo aj bez kompasu. Mapou poo-
točíme tak, aby ste ľahko rozpoznateľné objekty v teréne videli pod rovnakým uhlom, 
aký je na mape. Všetky dnes tlačené a používané mapy sú kreslené tak, že na ich hor-
nom okraji je vždy sever. Ak na mape dokážeme ukázať miesto, kde v skutočnosti stojí-
me a niekde v okolí vidíme nejaký význačný objekt (napr. vrchol hory, kostolík, stanicu, 
dedinku…) a nájdeme tento objekt na mape, otáčame mapou tak, aby naše stanovište 
na mape a význačný objekt na mape boli v rovnakom smere s naším skutočným v teréne.

Pokiaľ máte kompas, tak ho položte na vodorovný podklad (najlepšie na roztvorenú dlaň, 
ak nie je na blízku nič iné), a tam, kam ukazuje modrá špička kompasovej strelky, tam 
je sever. Druhý koniec strelky ukazuje k juhu. Kolmo vpravo od takto ukazujúcej strelky 
je vždy východ, vľavo západ. Pomocou kompasu si viete ešte presnejšie zorientovať mapu 
tak, aby ste na mape našli miesto, kde ste a kam chcete ísť.

45. Nájsť cestu  
pomocou mapy  

a kompasu 
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Skalky, skaly, skaliská, bralá. Iste ste videli fotky z vrcholov skalnatých hôr, kde 
horolezci liezli s lanami, skobami a celým horolezeckým vybavením. Tak toto nás 
teraz nečaká.

Nájdite si miesto, kde sú skaly, ktoré sa vám páčia a trúfate si na ne. Nemusia byť vysoké. 
Môže to byť niekoľko skál pri sebe, alebo skalnatý svah. Krásne sú balvany pri riekach 
či potokoch. A lezte! Zachytávajte sa rukami, hľadajte nohami pevné miesta v skale alebo 
na nej. A dávajte si pozor na každý krok. Nezabudnite mať vždy tri pevné oporné body – 
teda jedna ruka a dve nohy, alebo dve ruky a jedna noha. Nelezte na skaly, ktoré sú mokré 
a šmykľavé, alebo ktoré sú nadmerne porastené vegetáciou, kde hrozí nebezpečenstvo 
odlomenia kameňa a následný pád. 

46. Skúsiť vyliezť 
po skale 
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47. Upiecť zemiaky v pahrebe
Keď ochutnáte jedlo pripravené priamo na ohni, tak uveríte, že niet lepšej pochúť-
ky, ako takéto lahôdky voňajúce za dymom, ohňom a drevom.

Asi najjednoduchšia a najbežnejšia pochúťka sú zemiaky pečené v pahrebe. Najprv sa-
mozrejme musíte založiť oheň. Pohľadajte už existujúce ohnisko, ktoré je mimo lesa, 
aspoň 15 m od stromov, kde v okolí nie je nič, čo by sa mohlo podpáliť. Nazbierajte si na 
zemi tenké suché konáriky. Ak nájdete suchú brezu, odrežte z nej kúsok kôry (len jej ten-
kú časť)., V prípade prístupnosti ihličnatých stromov, môžete využiť ich smolu, „miazgu“ 
vytekajúcu z ich kmeňa. V žiadnom prípade nezarezávajte nožom do zdravých stromov! 
Pomôžu vám zapáliť oheň aj v daždi. Z kôry, suchého machu a konárikov si poskladajte 
pyramídu tak, aby medzi konármi bol priestor pre vzduch, inak sa oheň nerozhorí. Pri-
pravte si hrubšie suché konáre, okolo 3–5 cm, ktoré nalámte na kusy dlhé asi pol metra. 
To bude „palivové drevo“. Keď sa vám podarí zapáliť základ ohníka z tenkých konári-
kov, opatrne prikladajte hrubšie kusy. Nerobte nikdy veľký oheň! Je to neekologické 
a nebezpečné. Môžete spôsobiť požiar, bezdôvodne vyplašíte zver, a spotrebujete zby-
točnej veľa dreva. Keď máte už dostatok žeravých uhlíkov, tak prestaňte prikladať po-
lienka a počkajte, kým všetko zhorí. Keď plameň vyhasne, rozhrabte paličkou uhlíky 



a opatrne zahrabte do nich zemiaky (aj so šupkou!). Nechajte ich tam 15 – 20 minút, kým 
sa dôkladne neprepečú. Dávajte pozor, aby sa zemiaky nespálili na uhlík. Tomu môže-
te predísť zabalením do alobalu. Ak sú zemiaky upečené, mala by sa z nich dať zlúpať 
spečená šupka, pod ktorou by mal byť dočervena upečený zemiak. Stačí trocha posoliť, 
prípadne potrieť a maslom a chutná večera je hotová! 

Na táborovom ohni si môžeme upiecť aj hady z chlebového cesta. K tomu stačí pšeničná 
(alebo iná) múku, voda, soľ, trošku rasce, trošku oleja a štipku prášku do pečiva (nemu-
sí byť).Všetky ingrediencie zmiešame spolu s vodou v miske a uhnetieme z nich mäkké 
vláčne cesto, ktoré necháme chvíľu odležať a potom z neho medzi dlaňami vyvaľkáme 
hada hrubého asi 1 cm a obtočíme ho na dlhší čistý lieskový prút. Cesto k prútu pritla-
číme, aby nespadlo dole. Hada pomaly opečieme nad žeravými uhlíkmi alebo z boku 
rozpáleného ohniska. Hadom stále otáčame aby neprihorel. Hotový je vtedy, keď má na 
všetkých stranách červenkastú kôrku. Verte, že tieto jednoduché lahôdky, ochutené pre-
dovšetkým vlastnoručným úsilím chutia vynikajúco!



54

Asi si na to už nepamätáte, ale každý z vás sa kedysi vedel plaziť – bolo to dovtedy, 
kým ste sa ešte nenaučili chodiť. Chcete si však vyskúšať, ako sa plazia indiánski 
alebo africkí lovci, keď sa chcú dostať nenápadne k svojej koristi? 

Nájdite si lúku s vyššou trávou a ľahnite si na brucho. Plazte sa tak, že vždy pokrčíte 
jednu nohu a natiahneme opačnú ruku. Potom sa mierne nadvihnete a posuniete vpred 
tak, že sa pokrčenou nohou potlačíte dopredu. Vyvarujte sa ťahaniu tela po zemi, preto-
že to spôsobuje veľký hluk a odplašili by ste zver. Preto musíte byť mierne nadvihnutí 
na nohách a rukách. A ak si chcete vyskúšať ako vám to naozaj ide, tak sa pokúste nepo-
zorovane priplaziť k zajacovi alebo srnke.

48. Plaziť sa v tráve ako Indián 
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Chcete si vyskúšať, ako trávia niektoré zvieratá zimný spánok?

V lese, kde rastú listnaté stromy, si nájdite nejaké suché koryto potoka alebo podobné 
miesto, kde je hrubá vrstva napadaného suchého lístia. Zahrabte sa do neho tak, aby ste 
boli celkom zamaskovaní lístím a mali odkryté len oči, tak ako zvieratká pred zimným 
spánkom, alebo ako pod lesnou perinou. Započúvajte sa do šuchotu lístia. Zatvorte oči 
a skúste sa načúvať zvukom vôkol seba. A môžete si predstavovať, že ste súčasťou lesa… 
alebo môžete pozorovať mraky na oblohe a predstavovať si, že čo v tých tvaroch vidíte 
(tváre, zvieratá…).

49. Zahrabať sa 
do lístia v lese 



Plaviť sa po rieke alebo jazere. Užívať si pomalý pohyb člna. Vnárať veslá do vody. 
Počúvať všetky tie zvuky vtákov a žiab a vyhýbať sa komárom. To je veľké dob-
rodružstvo!

Nájdite si vo svojom okolí, alebo na nejakom mieste počas prázdnin vhodnú rieku 
na splavenie. Rieka by nemala byť prudká, skôr pomalá, lenivá, bez veľkých balvanov ale-
bo „skokov“ v koryte. Miesto rieky poslúži aj jazero, rybník alebo priehrada na okrajoch, 
kde nie je príliš hlboká voda. Pokúste sa požičať si nafukovací čln a veslá. Pokiaľ ste ešte 
nikdy nesedeli v člne a neviete veslovať, tak by s vami mal byť niekto dospelý. No a potom 
už ostáva len opatrne nasadnúť do člna, udržiavať rovnováhu, veslovať a kormidlovať 
čln napred za dobrodružstvom! Pokiaľ nemáte čln, tak si ho môžete nahradiť nafúka-
nou dušou z nákladného auta do ktorej si zhora sadnete ako do vane, a namiesto vesiel 
sa poháňate rukami a nohami. Výhoda tohto plavidla je, že je prakticky nepotopiteľné.

50. Splaviť sa po rieke



SOSNA, občianske združenie
Pripravujeme výučbové a zážitkové programy, festivaly, výstavy, workshopy, tréningy, tvo-
rivé dielne pre všetkých, ktorí majú vzťah k prírode a životnému prostrediu, majú radi pes-
trosť, biodiverzitu a nelenia pre jej podporu niečo urobiť.

Sídlime v Ekologicom vzdelávacom centre SOSNA, 12 km od Košíc v krásnom podhorskom 
prostredí. Našou súčasťou je aj medzinárodne certifikovaná Prírodná záhrada. Len u nás 
si môžete vyskúšať, ako sa žije a učí v prírodnej stavbe - zazemnenom Hobiťom dome. Eko-
centrum SOSNA je funkčným príkladom nízkoenergetickej, nízkorozpočtovej, ekologickej 
a estetickej budovy. Príďte, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť!

Naše programy
 } Environmentálna výchova a vzdelávanie
 } Prírodné záhrady, Školské záhrady, Terapeutické záhrady a Klimatické záhrady.
 } Zážitková pedagogika
 } Ekologické staviteľstvo – ukážky stavieb z prírodných materiálov
 } Festival zodpovedného cestovania Iné cesty, prírodne-umelecky-sociálne festivaly
 } Tvorba metodických materiálov a hier pre učiteľov, rodičov a deti
 } Obchodík GAIA VIVA (zem žije)

Kontakt
SOSNA, o. z.
Okružná 17, 044 31, Družstevná pri Hornáde
+421 904 951 139
silvia.sosnagmail.com
www.sosna.sk | facebook: Ekocentrum SOSNA



Na ceste za dobrodružstvom
budete plniť 50 úloh na piatich úrovniach:

Dobrodruh
Objaviteľ

Lesný muž, lesná žienka 
Stopár

Prieskumník


