
LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA 2008

Žiaci zo ZŠ na Sibírskej ulici v Prešove pri zbieraní podpisov

pod celoslovenskú petíciu Stromy, o ktoré sa nemusíme báť.

Študenti z ekologicko - biologického krúžku AGAMA

na Gymnáziu vo Vrútkach pripravili v mesiacoch apríl a máj

viacero akcií pre deti z materských a základných škôl.

Žiaci zo ZŠ s MŠ v Tušickej Novej Vsi pri čistení Prírodnej re-

zervácie Bisce vyhlásenej 1. 1. 2008, ktorej vznik a následnú

ochranu iniciovalo a presadilo združenie VLK.

Jedna z fotografií v súťaži Les fotoobjektívom, ktorú v apríli

2008 zorganizovali na Spojenej škole v Bardejove.

Autorom je Peter Zelem.

VYHODNOTENIE

Vážení pedagógovia, milí žiaci,

máme za sebou šiesty ročník súťaže o najlepšiu lesoochra-

nársku školu roka. Zapojilo sa do nej 64 škôl. Popis svojich

aktivít nám poslalo 40 základných a 13 stredných škôl. Žiaci

a pedagógovia 11 škôl sa do súťaže zapojili len svojím finanč-

ným príspevkom na rozširovanie Súkromnej prírodnej rezervá-

cie Vlčia v Čergove v rámci akcie Kúp si svoj strom. Na

záchranu prirodzených lesov symbolickou kúpou stromov cel-

kovo prispelo v tomto roku 20 škôl – 15 základných a 5 stred-

ných škôl, sumou 24 500 korún.

Škála aktivít bola široká. Prevládali aktivity na pôde školy

počas vyučovacieho procesu a v areáli školy, ako tvorba tema-

tických násteniek, organizácia výtvarných, literárnych a vedo-

mostných súťaží, prednášky a besedy so zástupcami štátnej

ochrany prírody, mimovládnych organizácií a lesnými peda-

gógmi, ba aj celé konferencie, relácie v školskom rozhlase,

úprava okolia školy a sadenie stromčekov. Avšak neustále

vzrastá počet žiakov a učiteľov, ktorí svojimi aktivitami opúšťa-

jú bránu školy. Patria medzi ne poznávacie vychádzky a zážit-

kové pobyty v prírode, čistenie lesov, vychádzky s odborným

výkladom lesníkov, ochranárov, geológov. Pribudli školy, kto-

ré sa starajú o náučné chodníky v lesoch v okolí svojej školy.

Zvýšil sa počet študentov, ktorí organizujú aktivity pre mlad-

ších spolužiakov a ktorí pomáhajú informovať o problémoch

lesov a potrebe ich ochrany aj širokú verejnosť v obciach

a mestách, na informačných paneloch, príspevkami v tlači ale-

bo spoluprácou s ochranárskymi mimovládnymi organizácia-

mi a lesníkmi.

Prihlášky posudzovala 3-členná porota zložená zo zástup-

cov Nadácie Zelená nádej, Lesoochranárskeho zoskupenia

VLK a štátneho podniku LESY SR. Už minuloročné rozho-

dovanie nebolo ľahké, ale teraz bolo ešte ťažšie, keďže úroveň

jednotlivých prihlášok bola omnoho viac vyrovnaná. Potešilo

nás, že takmer všetky prihlášky obsahovali písomný popis akti-

vít, čo prácu poroty uľahčilo. Na víťaznej škole sa nakoniec po-

rota jednohlasne zhodla.

LESOOCHRANÁRSKOU ŠKOLOU 2008
sa stala Základná škola

na Sibírskej ulici v Prešove.

Koncert populárnej hudobnej skupiny Desmod v areáli

víťaznej školy sa uskutoční v pondelok, 9. júna 2008.

Pred koncertom bude zástupcom školy odovzdaný dip-

lom Lesoochranárska škola 2008 a ekologicky zamera-

né publikácie.



Víťazná škola vypracovala prehľadnú prihlášku s výstižným

textom a fotografiami, ktorou dokumentovali celoročné, pre-

dovšetkým však lesoochranárske aktivity. Boli to aktivity na

škole, ako prednášky, kvízy alebo projekty žiakov, vrátane

kvízu a lesných hier, ktoré pripravili starší žiaci pre druháči-

kov v rámci akcie Deti deťom. 40 žiakov sa na niekoľko dní

stalo aktívnymi dobrovoľníkmi a pomáhali na informačných

stánkoch VLKa a lesníkov. K ochrane lesov vyzývali širokú

verejnosť Prešova aj sami, počas akcie, ktorú pripravilo mes-

to. Oslovili predstaviteľov mesta aj iné základné školy, aby

v rámci Európskej jari zakúpili strom, ktorý darujú niektoré-

mu štátu EÚ. Počas týždňa v jedľobučinách Čergova sa učili

spoznávať les a pomáhali svojou prácou.

ĎALŠIE OCENENIA

Porota sa rozhodla oceniť knižnými darmi aj ďalšie školy,

ktoré ju svojimi aktivitami zaujali. Opakovane je to Špeciál-

na ZŠ v Revúcej, ktorej učitelia sa obzvlášť snažia vzbudiť

lásku a záujem k prírode u týchto mentálne postihnutých žia-

kov, ktorí ju potom s o to väčšou radosťou odovzdávajú aj

svojmu okoliu a tiež Spojená škola na Štefánikovej ulici

v Bardejove, ktorej študenti odboru životné prostredie pri-

pravili pre deti z materských škôl v okrese Bardejov program

s názvom Poď sa s nami hrať, les je náš kamarát a zorganizo-

vali na škole súťaž Les fotoobjektívom.

Študenti z ekologicko-biologického krúžku na Gymnáziu

vo Vrútkach upútali svojimi aktivitami pre deti z materskej

školy a pre žiakov základnej školy. Žiaci a učitelia zo ZŠ

s MŠ v Trenčianskej Turnej okrem iných aktivít pracovali na

projekte vytvárania náučného chodníka v okolitých lesoch,

žiaci zo ZŠ Výčapy – Opatovce zas dávali dôraz na informo-

vanie verejnosti o problematike lesov nielen vo svojej obci, ale

sa zúčastnili aj na informačných stánkoch v Nitre a ôsmaci zo

ZŠ s MŠ v Tušickej Novej Vsi svojou dobrovoľníckou prá-

cou prispeli k vyčisteniu novovyhlásenej PR Bisce.

Všetkým školám, ktoré sa do súťaže zapojili, pošleme mate-

riály od partnera súťaže, mimovládnej organizácie OZ Tatry

a špeciálny dar, ktorým je pripravovaný jedinečný

populárno-náučný prírodopisný film producentov Mgr. Jany

Sadloňovej – IRISFILM a Klubu Stráže Prírody. Film

vtiahne diváka netradičnou a pútavou formou do života lesa.

Školám ho zašleme po jeho dokončení v jeseni 2008.

Teší nás, že počet zapojených škôl má neustále stúpajúcu

tendenciu a počet žiakov a učiteľov, ktorí svojimi aktivitami

opúšťajú areál školy, sa tiež zvyšuje. Všetkým Vám, študen-

tom a zanieteným pedagógom, úprimne ďakujeme za Vašu

prácu v prospech lesov a budeme veľmi radi, ak sa s Vami

opäť stretneme aj v budúcom ročníku súťaže.

Ťažbu v lesoch vnímajú i deti na svojich lesných prechádzkach.

Mnohé z nich a ich učitelia sa možno i preto stali symbolickými

vlastníkmi stromov v SPR Vlčia. Najviac, po dva stromy, si za-

kúpili ZŠ s MŠ v Helcmanovciach a ZHaOŠ v L. Mikuláši.

Žiaci zo ZŠ Výčapy - Opatovce aktívne pomáhali na informač-

nom stánku Chráňte lesy spolu s nami v Nitre, počas ktorého

pútali pozornosť okoloidúcich ľudí i vlastnými prácami.

Ing. Mária Hudáková

správkyňa Nadácie Zelená nádej

Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27

tel./fax: 051 7789 138, e-mail: maria@gpf.sk, www.gpf.sk

Naša srdečná vďaka patrí členom skupiny Desmod za odohratie

koncertu bez nároku na honorár a všetkým jednotlivcom,

ktorí pomohli koncert zrealizovať.


