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Didaktické príruèky

„Po stopách
medveïov“

26 strán 
formátu A4, 

formou 
pracovných 

listov
plus hra.

Jednotlivé 
aktivity sú 

vhodné
pre deti

a mládež
8-16 rokov.

Publikácie slúžia ako pomôcky pre uèite¾ov na hodiny 
prírodopisu, etiky, environmentálnej výchovy, alebo pre 
prírodovedné krúžky a centrá vo¾ného èasu.

Vydáme sa po stopách zvierat v lese. Nájdete tu príbehy, 
krížovky, doplòovaèky, veselé kresby a fotografie, hru, kvíz 
a iné aktivity zamerané na tvorivos�, empatiu a riešenie 
problémov. Kapitoly je možné ¾ahko kopírova� a úlohy 
dopåòa� na pracovných listoch. Pre uèite¾ov nechýbajú 
metodické pokyny a riešenia úloh.

  

 

Putovná výstava, besedy
Výstava 40 fotografií medveïov a 9 panelov s náuèným 
textom predstavuje intímny poh¾ad na život medveïa
a jeho interakcie s èlovekom. Okrem základných údajov
o medveïoch, ich potrave a výskyte na Slovensku, vám 
napovieme, ktoré mýty o medveïoch sú pravdivé a ktoré 
len povery. Nauèíte sa, ako zisti�, èi sa v oblasti, kde sa 
nachádzate pohybuje medveï – a ako sa dá odhadnú� 
jeho hmotnos� pomocou sadrových odliatkov stôp. Sú 
medvede nebezpeèné? O tom, ako predchádza� a èo robi� 
pri stretnutí s medveïom sa dozviete aj vo filme „Ako by� 
v bezpeèí na území s výskytom medveïov“, ktorý je 
súèas�ou výstavy. Viac zaujímavostí èi osobných skúseností 
vám ponúkame na besede s našími odborníkmi.

Poh¾adnice, plagáty, 
samolepky, trièká...

Aktuálnu ponuku sledujte na 
stránke www.medvede.sk 

alebo nás kontaktujte.

  



 

 

„Po stopách
vlkov“

36 strán formátu A4, formou 
pracovných listov.
Jednotlivé aktivity sú vhodné pre 
deti a mládež od 10 rokov.

Dozviete sa množstvo informácií a zaujímavostí zo života 
medveïov a vlkov u nás aj vo svete, ich výskyte, potrave, 
znakoch v prírode, vývoji èi vz�ahu rôznych kultúr k týmto 
zvieratám. Èo je mýtus a èo skutoènos�? Je vlk nebezpeèný 
pre èloveka? Èo robi� pri stretnutí sa s medveïom?

 

 

Poznávacie výlety, 
tábory, dobrovo¾níci...

Priamo v „krajine našich 
najväèších šeliem“ si môžete 

overi� svoje poznatky o živote 
medveïov a vlkov. Hravou 

formou sa nauèíte spoznáva� 
znaky ich prítomnosti

a „vyèíta�” o ich správaní
zo stôp, ktoré zanechali. 

Svoje pocity vyjadríte 
výtvarnými technikami.

Nezabudnute¾ným zážitkom 
urèite bude stretnutie
s dobrovo¾níkmi z inej 
krajiny, ktorí prišli nielen 
pozorova� šelmy v prírode, 
ale aj pomáha� v ich 
ochrane. Poznávanie, zábava, 
zážitky, priate¾stvá... Staòte 
sa i vy jedným z nás!



Náuèný film
Slovenské vydanie filmu Ako byt v bezpeèí na území
s výskytom medveïov  poskytuje nielen informácie, ktoré 
majú význam pre bezpeènos� èloveka, ale aj obohatí vaše 
vedomosti o živote a správaní sa medveïov hnedého
a èierneho. Rady popredných odborníkov vám pomôžu 
predís� neèakaným stretnutiam a zníži� riziko útoku. 
Zaujímavé pozorovania vzájomného správania medveïov 
sú k¾úèom k poznaniu  ich motívov aj pri stretnutí
s èlovekom.  Film bol natoèený v Severnej Amerike, ale 
keïže na Slovensku žije ten istý druh medveï hnedý, 
väcšina rád sa dá uplatni� aj u nás. 

„

“

VHS / DVD
48 minút

Webová stránka
Prvá a jediná internetová stránka na Slovensku, ktorá sa 
venuje medveïom komplexne, www.medvede.sk vám 
poskytne pestrý zdroj informácií. Nájdete tu zaujímavé 
èlánky, aktuálne správy a pozorovania, hravé úlohy pre 
deti i dospelých a pre milovníkov fotografií galéria 
medveïov zo Slovenska aj iných kútov sveta.



Pripomienky k distribúcii materiálov v rámci projektu BEARS 
„Vzdelávanie, informovanosť a výskum medveďov na Slovensku“ 

Milí kolegovia! 

Ďakujeme Vám za pomoc pri distribúcii nášho materiálu o medveďoch. 

1. Leták „Učebné materiály a activity o medveďoch a vlkoch“ propaguje 
materiály a aktivity v rámci projektu BEARS a má zároveň dôležitú 
funkciu upozorniť na webovú stránku (www.medvede.sk), výstavu 
a súťaž pre deti a mládež.  Preto by sme ho radi dali všetkým tým, ktorí 
pracujú s deťmi a mládežou (v materských, základných a stredných 
školách, knižniciach, záujmových krúžkoch, centrách voľného času..) 

2. Plagát by sme radi umiestnili na viditeľné miesta, kde ich má možnosť 
pozrieť si čo najviac ľudí. Sú to hlavne informačné centrá, knižnice, školy 
(materské, základné a stredné), záujmové krúžky, centrá voľného času, ale 
aj zdravot. zariadenia, obchody, štadióny a športové centrá, hotely a chaty 
v horských oblastiach... 

3. Didaktické príručky „Po stopách medveďov“ a „Po stopách vlkov“ sú 
určené hlavne pre učiteľov prírodopisu, environmentálnej výchovy, etiky 
napríklad v ZŠ a 8-ročných gymnáziách, vedúcim krúžkov, do družín, 
centier voľného času a iným, ktorí ho môžu čo najviac využiť pri svojej 
práci. Boli by sme radi, aby sa materiál distribuoval v čo najširšom okruhu 
a dostal do rúk skutočne tým ľuďom, ktorí majú záujem pracovať s touto 
učebnou pomôckou. Vďaka sponzorom sú ceny symbolické a dobrovoľné. 
Budeme vďační všetkým, ktorí podľa svojich možností prispejú 
a podporia tak ďalšie výchovno-vzdelávacie aktivity projektu. 

4. Náučný film „Ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov“ je 
úrčený nielen pre žiakov a účiteľov ale aj verejnosť, zvýhodnená ponuka 
je pre školy a vzdelávacie inštitúcie na neziskové vzdelávacie účely. 

S pozdravom, 
Mgr. Svetlana Beťková (mob. 0905-239033) 

SWS – Slovak Wildlife Society  
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou 

P.O. Box 72, Lipt. Hrádok  033 01. E-mail: betkova@slovakwildlife.org 

Učebné materiály a aktivity o medveďoch 
a vlkoch v rámci projektu B.E.A.R.S. 

Cenník 2009 
 
Náučný film „Ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov“ 

DVD (48 min.) €15,00 (452,00 Sk)  /  * €13,00 (391,50 Sk) 
VHS (48 min.) €11,70 (352,50 Sk)  /  * €10,00 (301,00 Sk) 

(*Zľavy pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie.) 
____________________________________________________ 
 
Didaktické príručky 

„Po stopách medveďov“ (40 s.)  €1,50 (45,00 Sk) 
„Po stopách vlkov“ (60 s.)  €2,00 (60,50 Sk) 

 
(Pri väčšom odbere je možná zľava, kontaktujte nás.) 

____________________________________________________ 
 
Pohľadnice (sada 10 ks + obálka)  €1,50 (45,00 Sk) 
Samolepky (5 x 10 ks)   €3,50 (105,50 Sk) 
 

(Pri väčšom odbere je možná zľava, kontaktujte nás.) 
____________________________________________________ 
 
Putovná výstava   poštovné (cca. €7 / 211,- Sk) 
Besedy    podľa dohody 
____________________________________________________ 
 
Zakúpením našich materiálov podporujete ďalšie vzdelávacie aktivity 
projektu B.E.A.R.S. - „Vzdelávanie, informovanosť a výskum 
medveďov na Slovensku“. 
____________________________________________________ 
 

SWS – Slovak Wildlife Society 
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou 

IČO: 37972979, DIČ: 2021993578 
P.O. Box 72, Liptovský Hrádok 033 01 

tel.: 044-5293752, e-mail: betkova@slovakwildlife.org 
www.slovakwildlife.org, www.medvede.sk 


	1: outside cover
	2: inside cover
	3: 3/6
	4: middle pages
	distribúcia2009.pdf
	„Vzdelávanie, informovanosť a výskum medveďov na Slovensku“




