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Vážení pedagógovia, milí žiaci,

do lesoochranárskych aktivít sa v tomto 9. ročníku súťaže

zapojilo vyše 40 škôl. Víťaznú školu sme nakoniec vyberali

z 12 základných a 7 stredných škôl, ktoré poslali aj popis

svojich aktivít. Ďalších vyše dvadsať škôl si vyžiadalo letáky,

zapožičalo filmy či výstavu Po nás potopa, žiaci pomáhali

na informačných stánkoch, no zrejme v návale práce pred

koncom školského roka nám tieto školy nestihli svoj zoznam

aktivít poslať.

Hodnotiaca porota zasadala v zložení Radoslav Potočný,

člen správnej rady Nadácie Zelená nádej, Viliam Bartuš

z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a pedagóg Mgr.

Ondrej Baláž. Aktivity boli pestré, zvýšil sa počet poznávacích

i monitorovacích vychádzok do prírody, školy organizovali

prednášky pre žiakov, premietali filmy, starší žiaci spracovali

referáty o problematike lesov, informovali o nej mladších

spolužiakov i občanov. Študenti Hotelovej akadémie

z Liptovského Mikuláša prispeli na záchranu prirodzených

lesov a rozšírenie prvej Súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia

kúpou jedného stromu a sú už symbolickými vlastníkmi 16

stromov. V tejto „disciplíne“ súperia so ZŠ M. R. Štefánika

z Ivanky pri Dunaji, ale žiaci tejto školy kúpou troch stromov sa

s celkovým počtom dvadsať dostali jednoznačne do vedenia.

Bolo to veľmi ťažké rozhodovanie, lebo takmer polovica

prihlásených škôl bola svojimi aktivitami na rovnakej úrovni

a koncert by si zaslúžili minimálne štyri školy, ale nakoniec sa

porota na víťazovi súťaže jednohlasne zhodla.

Lesoochranárskou školou 2011 sa stáva a hlavnú

cenu získava Základná škola na Komenského ulici

v Spišských Vlachoch.

Výchove k poznávaniu a ochrane prírody sa venujú celo-

ročne, okolitú prírodu poznávajú v rámci vzdelávacieho

programu na hodinách regionálnej výchovy. Spolupracujú

s pracovníkmi Správy Národného parku Slovenský raj. Ich

aktivity boli pestré, dokázali skĺbiť teóriu s praxou. Z mnohých

spomenieme prednášku a poznávacie túry pod odborným

vedením Milana Barloga z uvedenej správy národného parku,

premietanie filmu Znovuzrodenie lesa, vypracovanie referátov

žiakmi na tému „Les a voda“, zdôrazňujúc význam lesov pre

zadržiavanie vody v krajine v súvislosti s nedávnymi povodňami

v ich regióne. Využívajú vyučovanie v prírode, mapujú

orchidey, skúmajú a pozorujú stromy, mapujú a sledujú stav

zelene v Spišských Vlachoch, sú zapojení do projektu

vyhľadávania výskytu rastlinných a živočíšnych druhov

zaradených do zoznamu NATURA 2000. Na škole funguje

krúžok „Potulky Spišom“, v rámci ktorého sa žiaci venujú

poznávaniu lesa a prírody vo svojom voľnom čase.

Žiaci zo ZŠ na Komenského ulici v Spišských Vlachoch sa o okolitých

lesoch nielen učia, ale pravidelne chodia na poznávacie túry, a to aj

v zime – na fotografii je zaujímavá lokalita Sikľavá skala, ktorá patrí do

sústavy NATURA 2000, chránených území európskeho významu.

V spolupráci s RNDr. Pavlom Chromým z Múzea Spiša v Spišskej

Novej Vsi žiaci so záujmom o botaniku zo ZŠ Spišské Vlachy

poznávajú a mapujú výskyt druhov čeľade Orchideaceae. Na fotografii

lokalizujú výskyt druhov pomocou GPS v lokalite Maľučká – Galmus,

planina na severovýchode Volovských vrchov.

Žiaci zo ZŠ s MŠ Tajovského v Poprade už pravidelne pomáhajú infor-

movať o problémoch lesov verejnosť Popradu na infostánkoch v uliciach

mesta a aj v tomto roku na škole vyzbierali 100 € na záchranu priro-

dzených lesov symbolickou kúpou 2 stromov. Takýchto škôl bolo viac,

preto srdečne ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, aj zo škôl, ktoré

sme nemenovali alebo ktoré sa do súťaže nezapojili, za ich pomoc pri

informovaní verejnosti o potrebe ochrany prirodzených lesov.



Škola získava diplom , knižný dar a hlavnú cenu – koncert

speváčky Kristíny, ktorý sa uskutoční začiatkom budúceho

školského roka.

Ďalšie školy získavajú čestné uznanie a knižný dar,

a to predchádzajúci víťazi ZŠ s MŠ Tajovského z Popradu a

ZŠ M. R. Štefánika z Ivanky pri Dunaji, ktorí sa naďalej

celoročne venujú lesoochranársky zameraným aktivitám.

Porotu tiež zaujala ZŠ Mukačevská z Prešova, ktorá

zorganizovala na Deň Zeme deň otvorených dverí s heslom

„Les do školy, škola pre les“ s pestrými aktivitami, žiaci

pomáhali na infostánku, zbierali podpisy pod petíciu na zách-

ranu Čergova. Študenti Spojenej školy – Strednej odbornej

školy technickej z Nižnej sa venovali pravidelnému

monitorovaniu lesov a ZŠ Mierová zo Svitu pomáhala

pri obnove náučného chodníka v prírodnej rezervácii Baba.

RNDr. Danica Božová, učiteľka školy, prispela k vytvoreniu

zaujímavej brožúrky o tejto rezervácii, ktorá je výbornou

pomôckou pri výučbe regionálneho prírodopisu a pravidelne

informuje o aktivitách žiakov v spravodaji mesta.

Vybraní žiaci z prvých troch menovaných škôl zároveň

majú možnosť zúčastniť sa koncertu. V prípade záujmu je

potrebné kontaktovať Viliama Bartuša na 0911- 779020 alebo

mailom na vilo@wolf.sk.

Všetky základné a stredné školy, ktoré sa zaslaním popisu

svojich aktivít do súťaže zapojili, dostanú od nás malý darček,

ktorým je v tomto ročníku veľmi pekný filmový dokument

Zdena Vlacha V pralesoch Karpát. Predstavuje najcennejšie

karpatské pralesy v štyroch ročných obdobiach, pôvodných

obyvateľov fauny a flóry a jedinečný kolobeh života lesa málo

ovplyvneného človekom.

Za jeho ústretovosť a ochotu pri poskytnutí tohto dokumen-

tu mu patrí naša vďaka. A vopred ďakujeme speváčke Kristíne,

ktorá plánovaný koncert pre víťaznú školu odspieva bez nároku

na honorár.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým pedagógom, kto-

rí svojich žiakov vychovávajú k poznaniu, že prírodu je potrebné

chrániť a vedú ich k ochranárskym aktivitám. Naša vďaka patrí

aj všetkým žiakom, ktorí sa týchto aktivít zúčastňujú. Zvlášť

obdivne sa skláňame pred snahou pedagógov z menších škôl a

zo škôl so zdravotne i sociálne znevýhodnenými žiakmi, ktorí aj

vďaka obmedzeným možnostiam robia aj v tejto oblasti

maximum a do súťaže sa každoročne zapájajú.

S obdivom a úctou,

Ing. Mária Hudáková

správkyňa nadácie
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Vďaka spolupráci so ZŠ M. R. Štefánika sa podarilo zorganizovať výs-

tavu fotografií s poučným textom Divočina zachráni svet v Informačnom

centre v Ivanke pri Dunaji, kde ju mohli študenti i široká verejnosť vidieť

od 1. apríla do 1. mája 2011. Do 15. júla je výstava v Mestskej knižnici

v Bratislave, v úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej ulici.

ZŠ Mukačevská v Prešove zorganizovala 19. apríla na škole Deň

otvorených dverí s názvom Les do školy, škola pre les, ktorý bol celý

venovaný lesom. Žiaci napríklad tvorili tematické výtvarné práce,

pozreli si film, vypočuli si prednášku o lesoch, ich problémoch a

možnostiach na ich záchranu, zúčastnili sa besedy s učiteľmi

a žiakmi Strednej lesníckej školy. Tiež patrili ku školám, ktoré pomohli

v uliciach Prešova zbierať podpisy pod petíciu Zachráňme Čergov.

Študenti 2. ročníka Spojenej školy v Nižnej vytvorili formáciu Zelení

nadšenci a mimo iných aktivít sa venujú aj monito-

rovaniu lesov. Takto vyzerá „les“ v oblasti Babej Hory

v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.Tento ročník súťaže podporila Nadácia Tatra banky.

Nadácia Zelená Nádej

Green Perspective Foundation


