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Vážení pedagógovia,

aj tento rok sa môžu základné a stredné školy zapojiť do

súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu. Záštitu nad piatym

ročníkom súťaže, v minulých rokoch organizovanou

Lesoochranárskym zoskupením VLK, už po druhýkrát

prevzala Nadácia Zelená nádej.

Od 1. apríla do 18. mája 2007 sa môžu školy aktívne

a tvorivo zapojiť do činností spojených s poznávaním

a ochranou lesov. Cieľom akcie je rôznymi formami upozorniť

na cenné lesy (chránené i nechránené) vo vašom okolí, na

rozdiely medzi prirodzenými a umelými lesmi, na súvislosti

medzi nadmerným vyrubovaním lesov a následkami a na

možnosti pomoci lesom. Odborná porota, zložená zo

zástupcov Nadácie Zelená nádej, LZ VLK a LESOV SR

š.p., bude hodnotiť konkrétne činnosti súvisiace so záchranou

lesov, zdokumentovanie poškodzovania lesov alebo stromov,

prínos akcie pre rozšírenie znalostí študentov, ale aj to, do akej

miery sa zapojili do akcie svojimi nápadmi a aktivitami samotní

študenti. Prihliadať sa takisto bude na celoročnú činnosť školy

orientovanú na poznávanie a záchranu lesov a aktivity v rámci

akcie Kúp si svoj strom.

Prihlášku do súťaže spolu so stručným popisom

a zdokumentovaním aktivít, ktoré škola vykonala, zašlite

najneskôr do 18. mája 2007 na adresu Nadácie Zelená nádej.

Nezabudnite uviesť vaše kontaktné údaje. Výsledky budú

školám odoslané do 8. júna 2007.

Tešíme sa na vaše prihlášky a za pomoc našim lesom vám

úprimne ďakujeme,

Ing. Mária Hudáková

riaditeľka Nadácie Zelená nádej

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

• Každá škola zapojená do súťaže dostane infor-

mačné materiály s tematikou ochrany prírody.

• Odmenou pre najlepšiu základnú školu bude pol

tony zošitov z recyklovaného papiera od akciovej

spoločnosti NOTES a knižné tituly vlčieho

vydavateľstva ABIES.

• Pre najlepšiu strednú školu zahrá naživo hudob-

ná skupina Hudba z Marsu (foto hore). Kon-

cert sa bude konať koncom júna v sídelnom

meste víťaznej školy. Študentom, ktorí sa o víťaz-

stvo školy najviac zaslúžili, interpret venuje CD

svojho albumu s autogramom. Škola tiež získa

publikácie z vydavateľstva ABIES.

• Víťazi z roku 2006

ZŠ Turzovka a Gymnázium bilingválne an-

glicko – slovenské Milana Hodžu v Sučanoch

• Víťazi z roku 2005

ZŠ Diviaky nad Nitricou a Združená hotelová

a obchodná škola v Liptovskom Mikuláši

• Víťazi z roku 2004

ZŠ na Letnej ul. v Poprade a Združená hote-

lová a obchodná škola v Liptovskom Mikuláši

• Víťazi z roku 2003

ZŠ na Štúrovej ul. v Hanušovciach nad Top-

ľou a Stredná priemyselná škola v Bardejove


