


 

   volám sa Patrícia Matejovičová 

   som študentkou Strednej odbornej školy Juraja Ribaya 

    študujem  III. ročník pracovník marketingu 

   

Ja a môj kolektív sme si zvolili mikroregión Podhorie..  



 Zviditeľniť, charakterizovať, opísať obec Čierna 

Lehota 

 vytvoriť náučný chodník v danej obci 

 spracovať bulletin a propagačný materiál 

  (  sprostredkovanie  zistených  informácií do ZŠ, SOŠ  v 

okolí) 



Ja a môj kolektív sme si dali meno Bádači, 

 ktorí skúmajú, hľadajú, snoria a zisťujú zaujímavosti o 

obciach v okolí Bánoviec nad Bebravou  

Predstavenie tímu: 



 
 

    Slovensko je naša zem, 

preskúmať ho s Vami chcem... 



Naše logo 



 s učiteľmi a s majstrami odborného výcviku  z našej 

školy  

 so starostom obce Čierna Lehota  

 s primátorom mesta Bánovce nad Bebravou  

 s klubom  slovenských turistov , 

 s environmentálnou organizáciou „Strom života“ 

 s Nadáciou Orange 

 



 

 oslovili sme Nadáciu Orange, 

 bol to priestor pre moderný spôsob vzdelávania, 

 náš nápad bol podporený sumou 1000 €, 

 vďaka nadácií Orange sme vybudovali turisticko – 

náučný chodník  

 rozšírili vedomosti o krásach okolia Bánoviec nad 

Bebravou 

 
 





Pracovné stretnutie s primátorom mesta 

Bánoviec nad Bebravou 



Stretnutie so starostom obce Čierna Lehota 



Stretnutie s vedúcim pre Trenčiansky kraj z 

environmentálnej organizácie Strom života s  

Mgr. Vladimírom Dobiášom 



 

 

   Banner 

   Propagačné materiály 

   Realizácia a otvorenie náučného chodníka 

   Omaľovánky do MŠ  



Banner 







Plagát, pozvánka na 

otvorenie 

POZVÁNKA 
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Vás pozýva na 

slávnostné otvorenie Náučného chodníka Rohatá skala – 
Hrádok v Čiernej Lehote. Otvorenie bude 1.6. 2012 o 9.00 

hod. v poľovníckej miestnosti. 
 Pozýva Vás na prezentáciu nášho Náučného chodníka, kde 

chceme poukázať na prírodné krásy nášho okolia.  
Tešíme sa na stretnutie s Vami v Čiernej Lehote.  

 
 

Mgr. Peter Bulík  
riaditeľ školy 



Oberali trnky 

chceli kŕmiť srnky. 

Srnky trnky nejedia, 

privolali medveďa. 

A ten mrmloš mrmlavý 

rozsypal ich do trávy. 

Ukážky omaľovánok 





Čistenie terénu chodníka 
 
 

Táto aktivita bola 

publikovaná v denníku 

Tempo 











 

 Košice 

 Šaľa 

 Bratislava 

 Trenčín 

 Stará Turá 
 





 http://www.cierna-lehota.blog.cz/ 

http://www.cierna-lehota.blog.cz/
http://www.cierna-lehota.blog.cz/
http://www.cierna-lehota.blog.cz/










 

 



 







 prvá písomná zmienka je z roku 1296, 

 obec patrila panstvu Uhrovec,  

 v obci boli dva mlyny, 

 nachádza sa na hornom toku rieky Bebrava 



 Oblasť Podhoria sa nachádza v povodí riečky Bebravy.  

 Leží na západnom Slovensku na rozhraní Stredného Považia  

 a Hornej Nitry.  

 Obraz rodného kraja dopĺňajú lúky, polia a sady.  

 Najvyšším vrchom na Podhorí je Baské ( 955 m. ) a najnižším je Mely 

  ( 432 m. ) 



Zakladateľ obce bol pravdepodobne Matúš Čák Trenčiansky 

 

Obyvatelia sa živili drevorubačstvom, spracovaním dreva a 

dolovaním kameňa 

 

Bolo preferované sušenie ovocia ( slivkové sady ) 

 

Erb obce 

 
 
 



 Na Podhorí sa výrazne rozvinulo pestovanie ovocných stromov a chov 

včiel. Prevažne sa pestovali slivky, jablká, hrušky a orechy. V každej obci 

boli veľké ovocné záhrady a sady a popri cestách stromoradia ovocných 

stromov.  

 V 14. storočí sa na Podhorí pestoval vinič a neskôr chmeľ.  



Najväčším bohatstvom Podhoria je 

voda. Rieka pramení pod vrchom 

Záhradčie. V minulosti tu žilo množstvo 

rýb a vodných živočíchov.  Neskôr 

využívali vodu z Bebravy aj na malé 

výrobné prevádzky ako napríklad 

papiereň   v Slatinke nad Bebravou. 





Hmyzovník včelovitý Lykovec voňavý 

Škumpa vlasatá 



Medvede Srnce 

Jazvece 



Modlivka zelená Vidlochvost ovocný  

Salamandra škvrnitá 



Výškový dom  Sušiareň sliviek  



Zvonička na starom 

cintoríne 
Madona na 

starom cintoríne 



 Oficiálne otvorenie Turisticko – náučného chodníka sa konalo 

1. júna 2012 v obci Čierna Lehota. 

 Za prítomností starostov Podhoria, riaditeľa SOŠ, starostu 

Čiernej Lehoty a regionálneho zástupcu SACR. 



Zasadnutie v 

poľovníckej miestnosti 



Prezentácia na otvorenie 

chodníka 



Propagačné materiály 



Slávnostné prestrihnutie stuhy a 

prvé kroky po chodníku 



Poskytnutie rozhovorov 

pre televíziu 



 


