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– Deti môžu na hodinách spoznávať prírodu v meste, v parku, v lese, 

pochopiť ako sa v prírode treba správať. Naučia sa spoznať stromy 

podľa listov, ihličia, kmeňa, spoznať rastliny, kvety, vtáctvo i naučiť 

sa ako možno prírodu chrániť. 

– Budú vedieť čo je to turistika, aké správne oblečenie, obuv, 

doplnky sú vhodné na turistiku, aká má byť strava a pitný režim 

počas turistických výletov, ako sa orientovať podľa turistických 

značiek a mapy.



Výlet do bratislavského lesoparku 

sobota 29. februára 2020 



Na dnešný výlet sme cestovali 
vlakom. Začal ráno na hlavnej stanici. 
Deťom som v hale stanice vysvetlila, 
ako sa orientovať na svetelnej tabuli 
"Odchody vlakov". O koľkej, kam a z 
ktorého nástupištia náš vlak 
odchádza. Bolo to č. 4 a potešili sme 
sa, že "náš osobáčik" je poschodový. 
Hneď sme si našli miesto na poschodí 
a tak sme počas cesty mali pekné 
výhľady na miesta v našom meste, 
ktoré bežne nevidíme.



Vystúpili sme na stanici Bratislava - Lamač. 
Cez nadchod ponad koľajnice sme prešli na 
druhú stranu. Lesíkom ponad trať sme kráčali 
smer Železná studnička. Po ceste bola 
desiatová prestávka - deťom som dala 
domácu bublaninu s čajom osladeným 
domácim medom a citrónom z termosky. 
Všímali sme si po ceste ako kvitnú stromy, 
kríky.
Pri jazere na Železnej rástli snežienky, plávali v 
ňom kačičky. Deti si pamätali z jesenného 
výletu na dendrologickom náučnom 
chodníku, že jazero tvorí potok Vydrica 
(pozri: http://www.zskuliskova.sk/skolsky-
klub-deti/zelezna-studienka).

http://www.zskuliskova.sk/skolsky-klub-deti/zelezna-studienka


Pri potôčiku deti čakalo sľúbené 
prekvapenie. Ohnisko, na ktorom 
horel oheň, prichystané drevo, 
sedenie, ražne a ujo Peťo (môj 
manžel) s gitarou. Deti ani 
nechceli jesť a hneď začali spievať 
pesničky, ktoré sa naučili spievať 
pri ohni na výlete v lese novembri.



Turistkám som počas 
spievania v sprievode 
gitary prichystala 
špekáčiky, slaninku, 
cibuľu, horčicu, kečup, 
chren. Vyhladnuté 
speváčky si ich opiekli 
na ohni a pochutili si aj 
na domácej bábovke.



Hoci bolo chladnejšie, oheň 
nás hrial a tak sa ďalej 
opekalo a spievalo. Na 
záver sme všetko upratali. 
Spoločná fotka na lavičke 
ponad potôčik a rozlúčka s 
ujom gitaristom. Spojmi 
MHD sme sa vrátili domov 
plní pekných zážitkov a 
nasiaknutí vôňou lesa a 
ohňa.



Ďakujem za pozornosť

Prezentáciu pripravila: Ing. Andrea Benčová, 
vedúca záujmového útvaru PRI - VE - TUR, 4. marec 2020


