
Lesoochranárska škola 2011

Vážení pedagógovia, milí žiaci,

N
adácia Zelená nádej vyhlasuje 9. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu Lesoochranársku školu 

roka. Koná sa v medzinárodnom roku lesov, a tak minuloročné heslo „Školy o lesoch a pre les“ 

je ešte aktuálnejšie. 

Súťaž je určená pre  základné a stredné školy, ktoré sa v mesiacoch apríl a máj budú vo zvýšenej miere 

venovať aktivitám zameraným na poznávanie lesov a pomoc lesom, a to tak v chránených územiach, ako 

aj v blízkom okolí obcí a miest. V poslednej dobe aj tieto lesy, ale aj stromy a kríky rastúce na pasienkoch 

a lúkach, začínajú vo zvýšenej miere miznúť. 

Súčasťou tohto listu je leták Čo môžete urobiť pre lesy s príkladmi rôznych možných aktivít pre Vašu in-

špiráciu. Budeme však radi, ak prispejete 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. 

Popis Vašej lesoochranárskej činnosti nám pošlite v tlačenej forme najneskôr do 7. júna 2011 (rozho-

duje 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 powerpointové prezentácie. 

O víťazovi rozhodne trojčlenná porota zložená zo zástupcu správnej rady Nadácie Zelená nádej, zástup-

cu spoluorganizátora súťaže Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a pedagóga. Hodnotiť sa bude kreativi-

ta aktivít škôl i samotných žiakov, prínos pre lesy a k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov a prihliadať sa 

bude aj na celoročnú činnosť v tejto oblasti. S výsledkami Vás oboznámime pred koncom školského roka.

Ak máte nejaké otázky, píšte na maria@gpf.sk, alebo volajte na 051-7789138, či 0911-779060. 

Prispejte aj Vy k tomu, aby sme sa k našim lesom skutočne správali ako k nášmu jedinečnému prírodné-

mu bohatstvu, a to neustále, nielen počas medzinárodného roka lesov. Všetkým Vám za to vopred úprimne 

ďakujeme. 

    S úctou

        Ing. Mária Hudáková

        správkyňa nadácie

Organizátor akcie: Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27, tel./fax: 051 7789 138, maria@gpf.sk, www.gpf.sk

Partner akcie: Lesoochranárske zoskupenie VLK, www.wolf.sk

Tento ročník súťaže podporila Nadácia Tatra banky.

Vyhrajte koncert Kristíny 

Žiakom víťaznej školy zaspieva speváčka Kristína so svojou sprievodnou sku-

pinou. Koncert sa uskutoční v mieste sídla školy koncom školského roka v júni 

alebo začiatkom nového školského roka v septembri 2011. Ďalšie školy, ktoré 

porotu zaujmú, získajú knižné publikácie a možnosť, že sa vybraní najaktívnejší 

žiaci budú môcť tiež zúčastniť koncertu. Každej zúčastnenej škole k letáku s vy-

hodnotením súťaže pribalíme aj malý darček.

Tento leták bol vytlačený na 100 % recyklovanom papieri.
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Viac informácií na www.gpf.sk a www.wolf.sk.


