
 „Prechádzka s HUBERTOM“ 

Detský deň sv. Huberta 2021 

Miesto: 

Múzeum vo Svätom Antone, areál parku kaštieľa 

Termín: 

22. február 2021 

Zameranie: 

Žiaci ŽŠ s MŠ Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone 

 

Milé deti zo Základnej školy s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone! 

Prechádzka s Hubertom na tému „V núdzi spoznáš priateľa“, je pripomenutím si Detského 

dňa sv. Huberta v aj rámci Vášho predmetu Poľovníctvo a ochrana prírody. Je čas núdze a preto 

zanesme lesným zvieratkám trošku poľovníckych dobrôt. 

To, že máte úžasných pedagógov so skvelou podporou obce Svätý Anton na čele s pánom 

starostom určite viete, lebo dokázali pre Vás v tomto školskom roku pripraviť veľmi pútavú 

a zaujímavú novinku. Vaše učebné osnovy sa rozšírili o vyučovací predmet Poľovníctvo 

a ochrana prírody. Nie je to vôbec náhoda, ale systematické dlhodobé prepojenie poslania               

a významu školy, ktorá nesie meno F. Coburga, ktorý miloval prírodu a poľovníctvo. 

 

Pridaná hodnota výučby tohto typu predmetu vychádza z efektívneho a intenzívnejšieho 

prepojenia národnej kultúrnej pamiatky Múzea vo Svätom Antone, historickej lokality UNESCO 

a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy s dôrazom na popularizáciu tradícii, histórie                

a kultúry s cieľom posilniť edukatívny potenciál, zatraktívniť región a zvýšiť všeobecný záujem. 

 

Aj tu v kaštieliku, kde pracujú múzejníci sme úprimne radi, že sme svojou troškou mohli 

prispieť k podpore myšlienky, byť nápomocní pri tvorení osnov tohto predmetu a hlavne 

vytvorenia špeciálnej učebne, kde sa v priebehu školského roka možno už čoskoro po pandémii 

budeme môcť stretávať. 

 

Minulí rok sme žiaľ z dôvodu pandemických opatrení neorganizovali tradičné Detské dní       

sv. Huberta aj keď sme sa o to trikrát pokúsili.  

 

Keďže aj pre lesné zvieratká je momentálne stav núdze a potrebujú zvýšenú starostlivosť 

pripomeňme si „detského Hubertíka“ a v parku kaštieli v tomto čase keď udreli silné mrazy, 

zanesme im dobrôtky v zmysle odkazu legendy: Zver nielen loviť, ale v prvom rade chrániť 

a pochopiť jej význam v prírode.  

 

Rozdelenie skupín ZŠ a MŠ F. Coburga do prechádzky: 

10:45 1. a 2. ročník  

11:15 3. a 4. ročník    

 

Aj takto môžeme spoločne ukázať, že aj proti COVID-u sa dá bojovať s úsmevom, s novými 

vedomosťami a hlavne s zodpovedným prístupom ku svojmu zdraviu a zdraviu nás všetkých. 

Tešíme sa na Vás! 

Zamestnanci Múzea vo Svätom Antone 


