
Lesoochranárska škola 2012 – 2013
Vážení pedagógovia, milí žiaci,

v
 minulom roku Nadácia Zelená nádej vyhlásila už desiaty ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu 
Lesoochranársku školu, ktorá je určená základným a stredným školám. Tentoraz so zmenou, že sa 
budú hodnotiť celoročné lesoochranársky zamerané aktivity. 

Rozhodli sme sa však predĺžiť termín ukončenia tohto ročníka, ktorý bol pôvodne stanovený na koniec 
marca 2013, a tak do súťaže budú zaradené všetky školy, ktoré zoznam svojich aktivít uskutočnených od 
apríla 2012 zašlú najneskôr do 30. apríla 2013 (rozhoduje poštová pečiatka) na adresu: Nadácia 
Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27. Nezabudnite uviesť kontaktné údaje školy spolu s menom a telefónnym 
číslom zodpovedného pedagóga. Fotodokumentácia môže byť na CD alebo DVD nosiči a pridajte aspoň dve 
fotografi e z aktivít v kvalite pre tlač. Prosíme Vás, neposielajte nám pps súbory. 

Pre Vašu inšpiráciu sme aj v tomto ročníku pripravili leták Čo môžete urobiť pre lesy, v ktorom sú uvede-
né príklady aktivít. Letáky i fotografi e z minulých ročníkov nájdete na stránke Nadácie Zelená nádej www.
gpf.sk v časti Programy. Budeme radi, ak prídete so zaujímavými a kreatívnymi nápadmi, ako upozorniť na 
problémy lesov a na nevyhnutnú potrebu ich ochrany, a keď bude pribúdať aktivít, počas ktorých sa študenti 
učia spoznávať lesné ekosystémy na vlastné oči. Dôležité je všímať si nielen lesy v chránených územiach, ale aj 
tie v blízkom okolí obcí a miest. V poslednej dobe práve tieto lesy, ale aj stromy a kríky rastúce na pasienkoch 
a lúkach, začínajú vo zvýšenej miere miznúť.

O tom, na ktorej škole zažijú žiaci koncom školského roka jedinečnú párty s popredným slovenským dídže-
jom B-complexom, rozhodne trojčlenná porota, zložená zo zástupcu správnej rady Nadácie Zelená nádej 
a zo zástupcov partnerov súťaže, Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a Centra environmentálnej a etickej 
výchovy Živica. Hodnotiť sa bude kreativita aktivít škôl i samotných žiakov, prínos pre lesy a k zvyšovaniu 
vedomostnej úrovne žiakov. Ďalšie školy, ktoré porotu zaujmú, získajú knižné publikácie a každej škole, ktorá 
sa do súťaže prihlási, zašleme spolu s výsledkami aj malý darček. 

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás na maria@gpf.sk alebo telefonicky na 0911-779060. Na požia-
danie Vám môžeme zaslať letáky alebo zapožičať výstavu a fi lmy.

Prispejte aj Vy k tomu, aby sme sa k našim lesom neustále správali ako k nášmu jedinečnému prírodnému 
bohatstvu. Vopred Vám za to úprimne ďakujeme. 

      S úctou 

        Ing. Mária Hudáková 
        správkyňa nadácie 

Tento leták bol vytlačený na 100 % recyklovanom papieri.

Nadácia Zelená nádej
082 13 Tulčík 27
tel./fax: 051-7789138
www.gpf.sk

Organizátor akcie: Partneri akcie:

Lesoochranárske zoskupenie VLK 
www.wolf.sk
Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica
www.zivica.sk



VYHRAJTE JEDINEČNÚ TANEČNÚ PÁRTY 
S POPREDNÝM SLOVENSKÝM DÍDŽEJOM 

B-COMPLEXOM 

Viac informácií na www.gpf.sk a www.wolf.sk.

Hudobník a dídžej B-complex, ktorý svojou vlastnou tvorbou úspešne reprezentuje tanečnú hudbu štýlu drum 
and bass, si pre víťaznú lesoochranársku školu 2012 – 2013 pripraví jedinečný hodinu a pol trvajúci dídžejský set, 
určený špeciálne len na túto akciu.

ŠKOLY O LESOCH A PRE LES 

B-complex je drum&bassový projekt Maťa Lenického z Bratislavy, kde vyštudoval zvukovú skladbu na Filmovej 
fakulte VŠMÚ. Hrávať začal už vo svojich štrnástich rokoch. Tvorí veľmi zaujímavú a kvalitnú hudbu a momentálne 
je naším najúspešnejším drum and bassovým hudobníkom a dídžejom, známym po celom svete. Vypredal koncerty 
napríklad na Novom Zélande, v Holandsku, Belgicku, Austrálii, Anglicku i v Los Angeles. Za raketový štart 
vďačí svojmu veľkému hitu Beautiful Lies, ktorý vyšiel v prestížnom londýnskom vydavateľstve Hospital Records. 
Na Youtube si ho stihlo od jeho vydania pozrieť vyše 10 miliónov ľudí. Vinyly s jeho skladbami vyšli  aj v ďalších 
svetových vydavateľstvách vo Veľkej Británii, v Nemecku a USA. V súčasnosti Maťo pracuje na autorskom albume 
a cez víkendy baví ľudí na svojich vystúpeniach.

ý špeciálne len na túto akciu.




