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Ten najskromnejší ker,
ten najbiednejší bodliak
skôr mojím bratom je,

než človek, keď je podliak.

No každý má česť,
aj keď ho osud kopol,

je pre mňa vidina:
vysoký čistý topoľ.

Ja som dnes samotár,
v slonovinovej veži,

a ak čo napíšem,
tak iba v kôru brezy.

Na stromy píšem si
a o stromoch aj vravím.
Les mojím ľudstvom je,

keď v ľudstve nie som 
zdravý.

Keď oželievam spev,
čo stráca vlasť a domov,

Internacionálou 
mne stáva sa spev 

stromov.

Po všetkých pevninách 
vidíš ich držať stráže, 
strom o strom opretý,

ako im zákon káže.

Strom stromu nie je kat, 
zem brata s bratom spája.

Im diabol pokoj dal.
Boh nevyhnal ich  z raja.

Nad tvorstva korunou
ich koruna sa vznáša,

z jej lístia hovorí
len dobro a len krása.

1. Pripomeňte si čo najpresnejšie stromy, ktoré rastú 
v okolí vášho domu alebo bytu. Bez prípravy opíšte 
aspoň jeden z týchto stromov. Do vášho opisu sa pokúste 
zahrnúť aj odpovede na niektoré z otázok A – E:
A) O aký druh stromu ide? 
B) Koľko rokov sa môže dožiť tento druh stromu?
C) Kto a prečo ho vysadil?
D) Aké pocity vo vás tento strom vyvoláva?    
E) Ako sa mení tento strom v priebehu roka?

2. Aký význam majú stromy a zeleň pre život na Zemi? 
Uveďte najmenej tri účinky, ktorými  stromy kladne 
ovplyvňujú životné prostredie človeka. Aké riziká 
a problémy vyplývajú z hromadného ničenia lesných 
porastov? Súhlasíte s názorom, že ničením stromov 
človek ničí samého seba? Diskutujte.

3. Utvorte skupiny s dvomi až štyrmi žiakmi. Každá zo 
skupín bude reprezentovať jednu zo skupín ľudí A – H:
 A) škôlkari v lese
 B) horári
 C) ochrancovia prírody
 D) turisti
 E) majitelia lesa
 F) drevorubači
 G) farmári
 H) chudobní ľudia v zime

Vyberte spomedzi seba jedného žiaka, ktorý sa vžije do 
úlohy moderátora spravodajskej televízie. Moderátor má 
za úlohu urobiť interview s danými skupinami ľudí o ich 
vzťahu k stromu na obrázku. V rozhovore sa zamerajte 
na tieto okruhy tém:
 • Ako sa zvyčajne k stromu správate?
 • Upravili ste strom alebo jeho okolie 
  nejakým spôsobom? Prečo?
 • Aký úžitok vám strom prináša?
 • Nechali ste strom na mieste, alebo ste ho 
  zoťali?
 • Ako by sa zmenil váš život, keby ste tento 
  strom nemali?

ČLOVEK 
A STROM  

Ján Smrek: Stromy
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Keď oželievam spev,
čo stráca vlasť a domov,

Internacionálou 
mne stáva sa spev 

stromov.

Po všetkých pevninách 
vidíš ich držať stráže, 
strom o strom opretý,

ako im zákon káže.

Strom stromu nie je kat, 
zem brata s bratom spája.

Im diabol pokoj dal.
Boh nevyhnal ich  z raja.

Nad tvorstva korunou
ich koruna sa vznáša,

z jej lístia hovorí
len dobro a len krása.

Vraždia sa národy
v znamení fárb a plemien 

–
strom stromu darom dá 
nádheru svojich semien.

Vraždia sa národy
v znamení rôznych znakov 

–
strom stromu klania sa,
vždy naplnený vďakou.

Po vraždách národov
nastáva vražda všedná,
kým s princom topoľom

snúbi sa vŕba biedna.

Príroda zákon je,
človek však neposlúcha,
preto je zmätok v ňom

a strom je sídlom ducha.

Vysoko v korunách
sídli duch – ľahni na zem

a hore dívaj sa.
A potom napíš báseň.

Nepíš ju pridlho.
Že škovrán? – to je bočné.

Tvoj život krátky je.
Stromy sú tisícročné.  

Čierny dub chodí po lese
sám ako prst

dupe do zeme
trasie hlavou
nemá pokoja

Nájde most
prejde do mesta

šliape po trávnikoch
vráža do stien

rúca domy
zakrýva si oči
volá o pomoc

Vlasy dupkom
hovoríte:

Čo sa zbláznil?
Taký dobrý strom!

Hovoríte! Hovoríte!
Sú ešte iné veci

dobráci!  

Čo spraví človek
vytrhnutý z pôdy v ktorej žil

vyvrátený od koreňov
sám ako prst

zúfalý?

Hľadá svoje miesto na zemi?
Hľadá pokoj?

Hľadá pekný konár čo sa nezlomí
hľadá strom?

Čierny dub chodí po lese
Vyhýbajte sa mu!

Miroslav Válek: Strom

Motto:
Strom, ktorý často presádzajú, nebýva obsypaný ovocím. 

Talianske príslovie

Názov literatúra pochádza z latinčiny zo slova 
litera (písmeno).

Slovo lyrika súvisí so starým strunovým 
nástrojom – lýrou.

  Viete, že...?  Viete, že...?
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Čosi mi chýba čosi ma páli
tak ako rana čerstvá

Vyťali brezu môjho detstva
pod ktorou sme sa hrali 

Čo zostalo mi z dávnych čias?
Len jeden obraz v pamäti
keď k nemu myseľ zaletí
skloní sa ako zrelý klas

Na žatvu čaká v roztúžení
na roky plodné ako zem

dolieta tíško z diaľky sem
kraj celý razom v obraz mení

Len chvíľu počkaj s paletou
zvečním ťa v kráse svadobnej

ústa mám v čaši bezodnej
mysľou som k tebe zalietol

Stojíš tu zase opodiaľ
ty večne krásna breza biela

a šumíš vo mne živá celá
víchor ťa zo mňa neodvial

Pavel Bunčák: Breza

1. Ktorá z básní vás najviac zaujala? Prečítajte nahlas verše, ktoré sa vám zdajú zaujímavé. Vysvetlite vlastnými slovami 
ich význam.

2. Aký vzťah k stromom vyjadril básnik J. Smrek vo svojej básni? Pokúste sa porovnať pohľad básnika na život stromov 
a život ľudstva. Zhodnoťte pomocou básne výrazné rozdiely v životnom štýle stromov a ľudstva.

3. Aký druh stromu je hlavným hrdinom v básni M. Válka Strom? Zistite pomocou rôznych informačných zdrojov čo 
najviac poznatkov o tomto druhu stromu. Urobte pomocou počítačových programov prezentáciu o danom druhu 
stromu. V prezentácii odpovedzte aj na otázky A-G:
A) Kde vo vašom regióne sa možno s týmto stromom stretnúť?
B) Aké poddruhy daného stromu existujú?
C) V ktorých regiónoch Slovenska rastie tento strom?

  

Úlohy:

Motto:
Uschnuté lístie nehyzdí krásne stromy. 

Kurdské príslovie
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D) Čím sa tento strom odlišuje od iných listnatých stromov (napr. od javora, lipy, jablone)?
E) Ako tento strom využíva človek?
F) Prečo sa tento strom stal symbolom sily a dlhovekosti? 
G) Ktorý európsky národ považuje tento strom za svoj národný symbol?

4. Vyhľadajte v básni Strom M. Válka verše, v ktorých básnik využil slová a slovné spojenia súvisiace so stavbou a životom 
stromov. Uvažujte o strome v básni M. Válka ako o symbole. Súhlasíte s myšlienkou, že strom v tejto básni treba chápať 
ako symbol človeka, ktorý stratil domov? Diskutujte.

5. Skúste odhadnúť, v akej nálade písal básnik P. Bunčák báseň Breza. S ktorou životnou etapou spojil básnik symbol 
brezy? Súhlasíte s tvrdením, že báseň Breza má podobný obsah ako báseň Stromy J. Smreka? Odôvodnite svoj názor.

6.  Zistite, kde sa nachádza najstarší strom na Slovensku. Vytvorte desať otázok, ktoré by ste použili v televíznom 
rozhovore s najstarším stromom na Slovensku. Požiadajte spolužiaka v lavici, aby na dané otázky odpovedal. Urobte si 
z rozhovoru videozáznam.

Motto:
Konár, odrezaný od ostatných konárov, je odrezaný aj od celého stromu. 
Tak aj človek, ak sa rozíde s ostatnými, odpadne tým od celej spoločnosti. 

Marcus Aurelius
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1. Pouvažujte o prenesenom význame ustálených 
slovných spojení, v ktorých sa objavuje slovo voda. 
Ktoré vlastnosti vody tieto spojenia vyjadrujú? Vysvetlite 
vlastnými slovami význam všetkých ustálených spojení 
a povedzte, aké životné situácie, postoje a činy vystihujú: 
 • rastie ako z vody,
 • utopil by ho v lyžičke vody,
 • ženie mu vodu na mlyn,
 • spí, akoby ho do vody hodil,
 • vodu káže, víno pije,
 • udržali sa nad vodou,
 • ide to s ním dolu vodou.

2. Popremýšľajte o význame vody v rozličných oblastiach 
ľudského života. Skúste povedať, akú úlohu hrá voda pri:
 • náboženských obradoch,
 • prácach v domácnosti,
 • športových podujatiach,
 • starostlivosti o životné prostredie človeka,
 • podujatiach v oblasti cestovného ruchu,
 • priemyselnej výrobe.
Pri riešení tejto úlohy uvažujte o všetkých troch 
skupenstvách vody. 

3. Predstavte si situáciu, že u vás doma nebude dlhší čas 
(napr. dva týždne) tiecť z kohútikov voda. Vymenujte čo 
najviac dôsledkov, ktoré by vám a vašej rodine spôsobil 
obmedzený prístup k vode. Navrhnite niekoľko účinných 
spôsobov, ktorými sa dá v domácnosti ušetriť pitná voda.    

Ako keď zomrie psík –
tak zhasne prameň.

A nemá voda,
po roky nemo verná,

odíde od nás.
Preč, do nedozerna.

A budeš márne odvaľovať kameň,
jej hrob je prázdny.

A čo sme mali, už nemáme,
len vieme.

A vietor, prach a hlina zatlačia
tie vylúpené očné jamky zeme.

ČLOVEK 
A VODA  

Milan Rúfus – Vyschnuté studničky

Motto:
Dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa 
poznáva. 

Slovenské príslovie
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Keby bolo niečo
Čo sa ti dá zniesť

Okrem neba nado mnou a miliónov hviezd
Tak by som to zniesol

Vždy znova a rád
K tvojim nohám dobré veci ako vodopád

Keby som mal kráčať
Sám a zranený

Šiel by som až tam kde tvoja duša pramení
Keby som ten prameň

Našiel náhodou
Bola by to voda čo ma drží nad vodou

Môžeš zabudnúť 
Stačí kým tu si
Iba ďalej buď

Nič viac nemusíš

Chcem sa z teba napiť
Šaty odhoď preč

Čo má byť sa stane 
Tak cez moje dlane 

Ako čistý prameň teč

Jozef Urban - Voda, čo nás drží nad vodou
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(úryvok)

Tak ako prvý lovec bosý
pokorne skláňam k tebe dlane

a dvíham plné po načretí
keď dávaš sa mi odovzdane

a dávajúc sa unikáš mi
cez prsty a póry tela

Ty ako duch si nesmrteľná
a prúdiš iba chvíľu malú

cez tvary kvetu ktorý vzdúvaš
dužinou duše ktorá chcela

preniknúť ku dnu tvojho toku
a prehrať chvály celú škálu

od rosy k dúham prezázračným
od studní k putniam v ktorých pijú
hoviadka smädné dlhým dúškom

i básnik svoju poéziu

Odkiaľ si prišla a kam ideš
ty nekonečná v pospiechaní?

Hľa už sa dvíha para zeme
už perú dažde ako vlani

už letia mračná v kolobehu
s vlnky tečú v stálom behu

poslušne plniac druhé slovo
oddeľujúce zem a vody
a spájajúce ich tu opäť

pre múdrosť sladkú v zemskom brehu
lebo len z nových stretávaní

naveky sa tu život rodí
Ó pohyb vody prenikavý

cez krútňavy a krásne splavy
cez žilky mapy lístky trávy

cez turbíny a mlynom hlavy

Si nežná voda mocná
keď rozdeľuješ spravodlivo

pre tisíc úloh svoje diely
aby tu sladko kvitol život

Keď stekáš v máji po haluziach
napájajúca ústa kvetov

až do hrdielok rozzevených
kotúľajú sa kvapky tvoje

a básnik hľadiac na zázraky
po sadoch chodí s tichou pietou

a nevie nevie vypovedať
ako ťa ľúbiť presladko je

Ó rosa záhrad poézie
oddávajúca prvým lúčom

tajomstvá lásky ktorá prišla
dobývať bašty kvetným lúčom

Je nežná a je mocná voda
V útrobách zanikania hlodá
vynáša svetlo z temníc zeme

a krásnym gestom nám ho podá
Keď sa už zdá že zahynieme

keď sa už zdá že márnosť veľká 
rozleptá navždy prázdne vázy

dopukané pery naše
tu kvapne slza v nahej kráse

a nakloní sa tešiteľka
raz briezka biela štíhla v páse
raz sestra jej čo piť dá z čaše

Ó zdroje mája Kľakám ku vám
Ja básnik ako pútnik starý

čo odchádzajúc navracia sa
cez ľady smrti znova z pary

Ján Kostra – Chvála vody 

Lyrická poézia vznikla 
v starovekom Grécku.

Prednes lyrických básní bol 
v minulosti sprevádzaný hrou na 
lýre.

Rytmus v básni sa zakladá na 
striedaní a opakovaní jazykových 
prostriedkov (napr. hlások, alebo 
slabík).

  

Úlohy:

Motto:
Kto nikdy do vody nejde, plávať sa 
nenaučí. 

Slovenské príslovie

  Viete, že...?  Viete, že...?
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Lyrická poézia vznikla 
v starovekom Grécku.

Prednes lyrických básní bol 
v minulosti sprevádzaný hrou na 
lýre.

Rytmus v básni sa zakladá na 
striedaní a opakovaní jazykových 
prostriedkov (napr. hlások, alebo 
slabík).

1. Ktorá báseň sa vám čítala najľahšie? Páčili sa vám 
všetky tri básne? Ak áno, vyberte tú, ktorú ste najlepšie 
pochopili. Porozprávajte sa o pocitoch, ktoré ste mali 
pri čítaní vybranej básne.

2. Súhlasíte s tvrdením, že vo všetkých troch básňach 
básnici spracovali rovnakú tému? Ak áno, sformulujte 
jednu myšlienku (vetu), ktorá vystihuje obsah všetkých 
troch básní. Ak nie, vytvorte iné vhodné názvy básní 
tak, aby vystihovali ich obsah.

3.  Vyberte podľa vlastného uváženia báseň, ktorú 
možno pochopiť ako varovanie pred nezodpovedným 
zaobchádzaním s vodou a vodnými zdrojmi. Odôvodnite 
svoj výber tak, že vysvetlíte význam najmenej dvoch 
veršov básne.

4.  Vyberte a nahlas prečítajte z básne J. Kostru Chvála 
vody tie verše, ktorými básnik vyjadril zázračné 
schopnosti a vlastnosti vody. Pomenujte tieto vlastnosti 

a schopnosti. Súhlasíte s myšlienkou, že v básni Chvála 

vody sa nachádzajú aj také verše, ktorými básnik 
vyjadril úctu k zázrakom vody? Vysvetlite svoj názor.

5. Pokúste sa objasniť, v čom spočíva originalita básne 
J. Urbana Voda, čo ma drží nad vodou v porovnaní 
s básňami M. Rúfusa a J. Kostru. Vypočujte si hudobné 
spracovanie básne J. Urbana (Elán) a zhodnoťte, ako 
sa hudobníkom  podarilo spracovať básnický text. 
Súhlasíte s tvrdením, že podobným spôsobom sa dajú 
spracovať aj básne M. Rúfusa a J. Kostru? Diskutujte.

6. Predstavte si všetku vodu na planéte Zem ako osobu 
(pani Voda). Napíšte list alebo “mejl” adresovaný pani 
Vode tak, že
•  sa v mene celého ľudstva ospravedlníte za škody, 
ktoré ľudia Vode spôsobili,
•  poďakujete Vode za jej pomoc pri zrode a udržiavaní 
života na Zemi,
•  požiadate Vodu o pomoc pri záchrane lesa v okolí 
vášho mesta alebo obce.
Pri tvorbe a písaní listov pracujte vo dvojici. Listy 
prečítajte nahlas a zverejnite (napr. na nástenke 
v triede alebo na webovej stránke školy).  

  

Úlohy:

Motto:
Kto nikdy do vody nejde, plávať sa 
nenaučí. 

Slovenské príslovie



10 stromácka čítanka

Životné prostredie prosí,
oroduje,

že už koroduje...
Paroduje nás: Páni sveta!

Na neuverenie vynervovaní,
nevyrovnaní...

Je to pravda svätá:
človlk povie pravdu akurát –

keď sa potkne –
že čoho sa dotkne,

premení hneď na odpad.

Nemôžem sa vyhnúť otázke:
A čo keď to platí najviac

o láske?

1. Porozprávajte svojim spolužiakom o prírodnom okolí 
bytu alebo domu, v ktorom bývate. Vo svojom prejave 
opíšte najmenej jeden prírodný krajinný prvok (napr. 
strom, rieku, lúku, les, vrch), ktorý vídate každý deň. 
Pokúste sa vo svojej reči vyjadriť, ako veľmi máte radi 
dané miesto.

2.  Pozorne si prezrite obrázky A, B, C. Aký ekologický 
problém tieto obrázky zachytávajú? Akým spôsobom 
prispel človek ku vzniku týchto ekologických problémov? 
Pokladáte tieto ekologické problémy za aktuálne 
aj v súčasnosti? Diskutujte o možných dôsledkoch 
neriešenia týchto ekologických problémov. Sformulujte 
ku každému obrázku vhodný názov.

 
A                                                 B

 

      C

3.  Súhlasíte s myšlienkou, že človek sa stal pre živú 
prírodu na Zemi najväčším nepriateľom a škodcom? 
Odôvodnite svoj názor tak, že uvediete kladné i záporné 
zmeny v prírodnom prostredí, ktoré vznikli zásahmi 
ľudí. Nachádza sa poškodené prírodné prostredie aj vo 
vašom okolí? Ak áno, urobte niekoľko fotografií daného 
miesta a využite ich ako súčasť referátu na tému Ako sme 
zmenili náš domov. 

ČLOVEK A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE  

Štefan Moravčík 
Čoho sa človlk dotkne...

Motto:
Neopakujme to, čo už príroda urobila tak dokonale. 

G. Braque
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Neozve sa, to nie je les
rodného môjho kraja,

nečuť ho z lanska, neznie dnes,
šumotom neopája
a nezapĺňa obzory,

čo zachádzajú pod zory.

Nejdú sem vtáčky na výskum v dvoch,
čo ich láska spája,

les nemá tône, sladkých dúm,
nie je tu vetrík mája,

čo kvietky jarné oplodní,
tu všetko zmiera deň po dni.

To šero lúče nepretnú,
keď poludním zem puká,
nepočuť sojku klebetnú

a ďateľ nezaťuká
a nezaznejú fujary,

keď čas sa blíži ku jari.

Niet spevu, keď sa rozvidní,
kdeže sú maliniarky!

Tí chlapci nie sú z mojich dní,
čo preskakujú jarky,

neslzia starci, stareny
pre mladosti sen zmarený.

I ja sa idem poberať
pomaly k sklonku rokov,
ktože ma bude vyzerať
za horou, za vysokou!

pod lesom kto ma spozná len
a povie tichý Pochválen!

Kto zohreje ma rukami?
kto pridá rôčik k rôčku?

kukučka nezakuká mi
na strome pri potôčku,

tu z lesa vanie mŕtvy chlad,
sťa zo zásvetných kolonád.

Ó, lesy, čo vás moja mať
videla pri kolíske,

príďte si ku mne podriemať,
ostaňte srdcu blízke,

zahučte, keď sa pominiem,
i v hrobe si vás priviniem!

Rudolf Dilong 
Mŕtvy les

Typickými básnickými prostriedkami sú metafora, 
personifikácia, epiteton a prirovnanie.

Metafora je nepriame pomenovanie založené na prenášaní 
významu na základe vzájomnej podobnosti (Vyťali brezu môjho 
detstva...).

Ak sa básnik vo veršoch zameral na vykreslenie krás 
a zvláštností prírody, jedná sa o prírodnú lyriku.

Ak sa básnik vo svojej tvorbe často vyjadruje k aktuálnym 
problémom svojej doby, jedná sa o spoločenskú lyriku.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Motto:
Ľudia si musia pomáhať, to je zákon prírody. 

J. de La Fontaine
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Slnko.
Jeden mesiac.
Aktívne sopky.

Ľudia.
Bohatá flóra.

Bielkoviny.
Päť kontinentov

a šiesty pod ľadom.
Fotosyntéza.

Jaskynné maľby.
Dve svetové vojny.
..............................

Počítač vesmíru 
nás 

vyhodnocuje.

Daniel Hevier – Ako sme na tom
  

Úlohy:

Motto:
Pracovať pre prácu samotnú je proti prírode. 

J. Locke
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1. Rozumeli ste všetkým slovám v básni Čoho sa človlk 
dotkne...? Ak nie, vyhľadajte neznáme slová v slovníku. 
Všimnite si, ako sa básnik Š. Moravčík v tejto básni 
pohral s významami slov a slovných spojení. Aký 
význam majú zvukovo podobné slová v tejto básni?

2. Považujete za pravdivé tvrdenie, že básnik Š. Moravčík 
sa v básni Čoho sa človlk dotkne... vysmieva ľudstvu? 
Odôvodnite svoj názor. Ak s daným tvrdením súhlasíte, 
vyhľadajte v básni tie verše, ktoré možno považovať za 
príklad básnického výsmechu. Ak nesúhlasíte, pokúste 
sa na základe vlastných pocitov odhadnúť, aký cieľ 
touto básňou jej autor sledoval. Uvažujte o týchto 
možných cieľoch: pochváliť ľudstvo za príkladný 
vzťah k životnému prostrediu, upozorniť na ničivé 
dôsledky činnosti človeka, kritizovať nezodpovedných 
ľudí, vyjadriť svoje city k prírode a domovu, poukázať 
na podobné znaky ľudí a vlkov, odmietnuť snahu 
ochrancov prírody o zachovanie života na Zemi. 

3. Aké pocity a myšlienky vo vás vyvolala báseň R. 
Dilonga Mŕtvy les? Aké skúsenosti a pocity by mohli 
byť pravdepodobnou inšpiráciou básnika R. Dilonga 
pre napísanie tejto básne? Vyhľadajte v tejto básni 
zaujímavé metafory a básnické otázky. Vysvetlite 
vlastnými slovami ich význam.

4. Čím je zvláštna báseň D. Heviera Ako sme na tom? 
Ide podľa vás o báseň napísanú podľa naučených 
receptov? Porovnajte túto báseň s ľubovoľnou básňou 
v Stromáckej čítanke a povedzte, čo majú spoločné. 
Doplňte na miesto vybodkovaného verša v básni Ako 
sme na tom slovo alebo slovné spojenie, ktoré by 
vhodne rozšírilo obsah básne.

5. Navštívte spoločne s celou skupinou prírodnú 
lokalitu (les, dolinu, vrch a podobne), ktorá je vo 
vašom meste alebo obci dobre známa a obľúbená. 
Nakrúťte pomocou digitálnej kamery jednoduchý 
filmový záznam, v ktorom budete divákov sprevádzať 
vo vybranej prírodnej lokalite. Poinformujte divákov 
o výnimočnosti a prírodnom bohatstve daného miesta. 
Pred nakrúcaním filmu si dobre premyslite informácie, 
ktoré vo filme divákom poskytnete. Usilujte sa vo filme 
zdôrazniť potrebu ochrany vybranej lokality. Výsledok 
nakrúcania zverejnite.

6. Zorganizujte stretnutie s poslancom alebo 
poslankyňou obecného alebo mestského zastupiteľstva. 
Pripravte si pre vybraného poslanca alebo poslankyňu 
otázky a pomocou rozhovoru zistite, aké problémy 
s udržiavaním čistoty životného prostredia existujú vo 
vašej obci alebo vo vašom meste. Ako tieto problémy 
mesto alebo obec rieši? Diskutujte o tom, ako by mohli 
žiaci vašej školy pomôcť pri riešení daného problému.

  

Úlohy:

Motto:
Pracovať pre prácu samotnú je proti prírode. 

J. Locke
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie a 
vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a obcí.

Navštívte miestnu knižnicu (obecnú, mestskú, knižnicu mestskej časti...) a zamerajte sa na ponuku kníh s 
environmentálnou tematikou. Nižšie nájdete 15 základných okruhov, ktoré sa týkajú či už jednotlivých zložiek 
prírody (fauna, flóra, voda, pôda, ovzdušie), ale aj kultúrnych pamiatok, zdravého stravovania či odpadov. Sú 
tu však zaradené nielen odborné témy, ale aj knihy na zamyslenie sa, ktoré by mali byť akousi inšpiráciou 
a motiváciou pre zodpovednejšie správanie sa k prírode. Pri každom okruhu nájdete aj niekoľko príkladov 
kníh. Vo vašej knižnici sa nemusia nachádzať len presne nami uvedené diela. Je totiž veľa kľúčov na určovanie 
napríklad stromov, či veľa kníh venovaných kultúrnym pamiatkam a turistike. Podstatné je, aby knižnica 
ponúkala záujemcovi o danú tematiku ponuku, ktorá ho uspokojí. 

Charakteristika bodovania:
Ponuku kníh v jednotlivých tematických okruhoch budete hodnotiť 4-bodovým systémom:
4 body – knižnica ponúka veľký výber kníh s danou tematikou, navyše informácie v nich sú aktuálne
3 body – knižnica ponúka slabší výber kníh s danou tematikou, knihy sú však kvalitné, odborné, ponúkajú 
aktuálne informácie
2 body – knižnica má veľký výber kníh s danou tematikou, avšak nie sú aktuálne
1 bod – knižnica má slabý výber kníh s danou tematikou, navyše nie sú aktuálne
0 bodov – knižnica vôbec neponúka knihy s danou tematikou

Maximálne môžete získať 60 bodov = 100%.

Na záver sčítajte body, ktoré ste priradili k jednotlivým okruhom a získate tak celkové hodnotenie dostupnosti 
enviroliteratúry v miestnej knižnici. 

.

PROJEKT: DOSTUPNOSŤ  
ENVIROLITERATÚRY V MESTSKEJ KNIŽNICI

Lokálny bioindikátor -  
Dostupnosť enviroliteratúry v miestnej knižnici
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.

Záznamová karta
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1. chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov
- Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky,  
 kolektív autorov, 2005
- Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov  
 rastlín a živočíchov SR a ČR 5. Vyššie rastliny,  
 Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š.,  
 Procházka, F., 1999
- Ohrozené živočíchy (Obrazový atlas), Kerstin  
 Vieringová - Roland Knauer, 2011
- Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska, Eva  
 Kalivodová a kol., 2008
- Ohrožená příroda, Jean Dorst, 1985

2. kľúč na určovanie (rastlín, živočíchov, húb, 
nerastov)

- Aký je to strom?, Margot Spohnová – Roland  
 Spohn, 2008
- Rastliny a živočíchy (Príručka na určovanie),  
 Harry Garms, 2007
- Poľné kvety, Neil Fletcher, 2012
- Vtáky, Jonathan Elphick, 2012
- Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín, Dostál –  
 Červenka, 1991

3. kompostovanie, permakultúra
- Kompostování a péče o půdu, Miroslav Kalina,  
 2004
- Úvod do permakultury, Bill Mollison, 2012
- Kompost, Bob Flowerdew, 2011
- Kompost, půda, hnojení, Robert Sulzberger, 2007
- Jak na plevel bez chemie, Bob Flowerdew, 2011

4. obnoviteľné druhy energie
- Biomasa - obnoviteľný zdroj energie, Ľubomír  
 Šoos - Milan Koleják - František Urban, 2012
- Obnoviteľné zdroje energie 1 - Technológie pre  
 udržateľnú budúcnosť, kolektív autorov, 2012
- Obnoviteľné zdroje energie - s chladnou hlavou,  
 David J. C. MacKay, 2012
- Podpora obnoviteľných zdrojov energie na  
 Slovensku, Bernhard Hager - Annamária  
 Tóthová,  2010
- Bioplyn a jeho využitie, Peter Horbaj - Daniela  
 Marasová - Imrich Andrejčák, 2007

5. kultúrne pamiatky
- Encyklopédia slovenských hradov, Miroslav 
   Plaček – Martin Bóna, 2007

- Kamenní strážcovia, Miroslav Slámka a kolektív,  
 2010
- Archeologické pamiatky - Kultúrne krásy  
 Slovenska, kolektív autorov, 2009
- Slovensko - Ilustrovaná encyklopédia pamiatok,  
 Peter Kresánek, 2009
- Národné kultúrne pamiatky Slovenska, Vladimír  
 Bárta - Viera Dvořáková, 2005

6. turistický sprievodca
- Slovensko - turistický sprievodca, Daniel Kollár,  
 Ján Lacika, 2007
- Pieniny, Daniel Kollár, Ján Lacika, 2007
- KAM po západnom Slovensku, Andrea  
 Mokráňová, 2012
- Malé Karpaty, kolektív autorov, 2004
- Cesty snov po Európe, kolektív autorov, 2006

7. ovzdušie, klimatické zmeny
- Počasie a zmena klímy, kolektív autorov, 2012
- Hrozí nám globální oteplování?, Greg Craven,  
 2012
- Atmosféra a klima, Martin Barniš, 2009
- Meteorologie, Jan Bednář, 2003
-  Člověk a příroda – Vzduch, kolektív autorov, 2012

8. zdravé stravovanie
- Liečivá sila vitamínov a minerálnych látok, Jarmila  
 Mandžuková, 2013
- Elixír zdravia zvaný med, Ján Repka, 2008
- Čo nejesť, keď..., Jarmila Mandžuková, 2013
- Bylinková lekáreň, kolektív autorov, 2011
- Nová miniencyklopédia prírodnej liečby, Igor  
 Bukovský, 2009

9. voda
- Ochrana vôd, Eva Chmielewská, 2010
- Živá voda, Olof Alexandersson, 2009
- Voda jak ji neznáme, Milan Syruček, 2011
- Voda na Zemi, kolektív autorov, 2008
- Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře,  
 kolektív autorov, 2012

10. pôda
- Půda planety Země, Miroslav Kutílek, 2012
- Pôdoznalecký slovník, Olena Šustykevičová a  
 kolektív, 2011
- Pôda, Zoltán Bedrna, 1984
- Informačný systém o pôde, Vladimír Linkeš, 1988
- Atlas pôd Slovenska, Granec – Šurina, 1999

Odporúčané tituly
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11. les
- Lesy Slovenska, Jozef Minďáš - Jozef Konôpka -  
 Július Novotný - Stano Jendek, 2006
- Stromy - Od semienka po hustý les, David Burnie,  
 2011
- Buk a bukové ekosystémy Slovenska, kolektív   
 autorov, 2011
- Zvieratá a les, Henry Eynard, 2009
- Les - Objevujeme svět, kolektív autorov, 2007

12. odpady
- Odpady, Eva Chmielewska - Jozef Kuruc, 2008
- Nakladanie s nebezpečným odpadom, Oksana  
 Velgosová - Gabriela Slafkovská, 2009
- Spracovanie a recyklácia (hliníkových odpadov),  
 Andrea Miškufová, 2013
- Efektivní způsoby zpracování odpadů, kolektív  
 autorov, 2012
- Jen třídit odpad nestačí, Vít Janota, 2011

13. encyklopédie o prírode
- Veľká obrazová encyklopédia prírody, kolektív  
 autorov, 2012
- Národné parky Slovenska, Vladimír Bárta - Július  

 Burkovský, 2005

- Veľká kniha živočíchov, kolektív autorov, 2009
- Zem, kolektív autorov, 2004
- Veľká obrazová encyklopédia zemepisu, kolektív  
 autorov, 2011

14. rozprávanie o prírode (knihy na zamyslenie sa)
- O vlkoch a ľuďoch, Barry H. Lopez, 2001
- Prastarý les, Chris Maser, 2003
- Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky, Aldo  
 Leopold, 2009
- Zachráň svoju planétu, kolektív autorov, 2008
- Můj přítel rys, Ludvík Kunc, 2010

15. ekologické staviteľstvo
- Přírodní stavební materiály, Josef Chybík, 2009
- Stavby ze slaměných balíků, Jan Márton a kolektív,  
 2010
- Hliněné stavby, Ivana Žabičková, 2002
- Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních  
 domech, Aleš Brotánek - Klára Brotánková,
 2012
- Zelené střechy, Gernot Minke, 2001
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