
Spoznávame kysucké „NAJ“ 
 

         O tom, že Kysuce sú bohaté na prírodné zaujímavosti sa presvedčili žiaci 8. a 9. ročníka , ktorí sa 

16. októbra 2019  zúčastnili exkurzie z geografie, ktorú zorganizovali vyučujúce Ing. Matyšáková 

a Mgr. Ivanková. 

          Navštívili prírodnú rezerváciu Klokočovské skálie, ktorá spolu s lokalitou Megoňky patrí 

k svetovým unikátom. V pieskovcovej skale sú guľovité pieskovcové útvary, ktorých pôvod nie je 

jednoznačne vysvetlený. S najväčšou pravdepodobnosťou vznikli v  mori postupným nabaľovaním 

piesku na jadro pohybmi vody na morskom dne. V tejto lokalite sa vyskytuje aj vzácna chránená 

rastlina rebrovka rôznolistá. 

         Ďalšou zastávkou bola obec Korňa, kde síce nežijú ropní magnáti, ale nachádza sa tu unikátny 

ropný prameň, ktorý sa zachoval, ako jediný z podobných menších povrchových výverov ropy 

v strednej Európe. 

         Spoznávanie prírodných zaujímavostí  zakončili v obci Makov, lokalite u Papaji, kde rastie 

najstarší  a najmohutnejší  brest hrabolistý v strednej Európe, má takmer 500 rokov. Obvod jeho 

kmeňa vo výške 130 cm je 625 cm a pri kmeni viac ako 11 metrov. Výška stromu je približne 30 

metrov. 

         Hlavným cieľom exkurzie bolo síce oboznámiť sa s prírodnými unikátmi Kysúc, ale nezabudli sme 

ani na významných Kysučanov. 

          V Staškove sme sa zastavili pri rodnom dome Jozefa Krónera, významného slovenského herca, 

ktorý stvárnil postavu Tóna Brtka vo filme Obchod na korze, oceneného filmovou akadémiou 

najvyšším ocenením - Oscar. 

          Po prehliadke námestia v Turzovke si už budeme pamätať, že pomenovanie dostala po svojom 

zakladateľovi Jurajovi Turzovi, ale aj to, že z Turzovky pochádzal aj neslávne známy Tomáš Uhorčík. 

           Vo Vysokej nad Kysucou sme si pripomenuli, že z tejto obce pochádzajú starí rodičia 

amerického astronauta, ktorý sa zúčastnil letu na Mesiac Eugena A. Cernana a na jeho počesť 

pomenovali základnú školu v tejto obci „ZŠ s MŠ E. A. Cernana“. 

Exkurzia má popri poznávacej hodnote, ktorá je podstatná,  aj výchovný význam, pretože v deťoch 

formuje vzťah k prírode. Pri každej lokalite vyučujúce kládli veľký dôraz aj na ochranu týchto prírodných 

unikátov a prírody ako celku. Vysvetľovali žiakom, že sú unikátmi preto, lebo sú jedinečné. Ich 

poškodením alebo nesprávnymi zásahmi do prírodného prostredia by sme o ne definitívne prišli.      

          Žiaci počas exkurzie vypracovali pripravený pracovný list, ktorým si novozískané poznatky upevnili.  

Prajeme  všetkým žiakom, aby pokračovali v spoznávaní Kysúc a celého Slovenska. Pani učiteľke Ing. 

Štetiarovej ďakujeme za pomoc a spoluprácu. 

 

 

                                                                                                                               Mgr. V. Ivanková, vedúca PK 


