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  Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ, Vážení pedagógovia! 
 

Dovoľte nám aby sme Vás informovali o ekovýchovnom programe venovanom bocianovi 
bielemu. Vašu školu sme oslovili osobitne, nakoľko v obci, kde sídli Vaša škola sa nachádza 
hniezdo bociana bieleho. Celoslovenský ekovýchovný program „Bocian“ realizujeme v spolupráci 
s Východoslovenským múzeom v Košiciach.  V tomto roku vstupuje do 16. roka svojho trvania.  
 
Pre koho je program určený a čo je jeho úlohou? 
Program je určený najmä pre kolektívy žiakov a študentov škôl v mestách a obciach s hniezdom 
bociana. Hlavnou úlohou programu je vypracovanie plagátu/postera formátu A0, alebo A1 
s názvom „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“. Poster bude v podstate koláž 
vypracovaných čiastkových úloh, ktoré budú prihlásené kolektívy postupne riešiť.  Každý 
kolektív/trieda spracuje jeden plagát. Úloh je spolu 12. Rieši sa napríklad obsadenie a výsledok 
hniezdenia, história hniezda, vzťah občanov k hniezdiacim bocianom a podobne. Presný popis 
úloh je súčasťou metodickej príručky, ktorú obdržia  prihlásené školy, či kolektívy.  Keďže 
sa zaznamenáva aj odlet bociana na zimoviská, termín na odovzdanie posterov je  15.09.2017. 
Vypracovaný poster bude súčasťou celoslovenskej výstavy „Môj sused bocian“, ktorá sa bude 
konať v závere roka 2017 v Košiciach. Po ukončení výstavy sa stane vývesným plagátom v obci, 
či meste. Pri spracovaní úloh sa môžete s akýmikoľvek otázkami obrátiť na nás.  Výsledné postery 
nám odfotografujete a my ich zverejníme na  stránke www.malafatra.sk  
 
Čo ak vo vašej obci/meste bocian nehniezdi? 
Kolektívy žiakov škôl v obciach a mestách, kde bociany nehniezdia sa môžu zapojiť do umeleckej, 
literárnej a výtvarnej tvorby na tému „Bocian“.  Výtvarné práce formátu A4, alebo A3, či literárne 
práce (eseje, básničky, krátke príbehy) budú taktiež súčasťou celoslovenskej výstavy „Môj sused 
bocian“, ktorá sa bude konať v závere roka 2017 v Košiciach. Organizátor – Východoslovenské 
múzeum v Košiciach -  má záujem prekonať rekord z roku 2014 a to 2756 vystavených výtvarných 
prác.   
 
V termíne 18. – 28.09. 2017 bude regionálne vyhodnotenie prác spojené s výstavou v priestoroch 
RCOP Prešov. Súčasťou programu sú aj odborné prednášky o bocianoch alebo pomoc pri 
realizácii „Bocianieho dňa“ u vás na škole či obci. V prípade záujmu nás kontaktujte. 
 
Svoju účasť na programe nám potvrďte v termíne do  15.04.2017. 
 
 Tešíme sa na spoluprácu.  
 
Kontakt:  
Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, Hlavné 93, 080 01 Prešov 
Kontaktná osoba: Ing. Marta Hrešová, 051/7567421 , marta.hresova@sopsr.sk 
www.facebook.com/rcoppresov/  
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