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Vyhodnotenie súťaže o Lesoochranársku školu 2007 

Vážení pedagógovia, do piateho ročníka súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu sa zapojilo 49 

základných a 10 stredných škôl. Vieme, že v skutočnosti je ich viac, pretože niektoré nestihli poslať svoje 

prihlášky. Prihlášky s popisom aktivít sme dostali zo 42 základných a 7 stredných škôl. Ostatné školy sa 

len zapojili do zbierky na rozšírenie Súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia v Čergove na východnom 

Slovensku. Celkovo túto zbierku podporilo 26 škôl, z toho 21 ZŠ prispelo sumou 36 090,- Sk a 5 SŠ 

sumou 9000,- Sk. Oko poroty potešilo viacero veľmi pekných videoprojekcií a prezentácií v PowerPointe 

na CD alebo DVD nosičoch, ako aj prezentácií v tlačenej podobe.V tejto súťaži však predsa len rozhoduje 

charakter aktivít. 

Porota pozostávajúca zo zástupcov Nadácie Zelená nádej, Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a štátneho 

podniku LESY SR mala ešte ťažšiu úlohu ako vlani. U základných škôl sa zvýšil počet prihlášok s veľkým 

množstvom aktivít na pomerne rovnakej úrovni, ktoré však v značnej miere boli súčasťou vyučovacieho 

procesu. Bolo to množstvo zaujímavých výtvarných a literárnych prác, následných výstav, násteniek, 

podnetných projektov. Školy sa vzorne starali o úpravu svojich areálov, zbierali papier, organizovali 

prednášky na škole, zúčastnili sa akcie Stromy poznania, ktorú organizovali LESY SR, š. p. a exkurzií. A 

tak porota hľadala prihlášky, ktoré sa svojimi aktivitami odlišovali, v ktorých bola väčšia kreativita, práca 

bola celoročná a nielen sústredená na mesiac apríl a žiaci boli v oveľa väčšej miere konfrontovaní s 

ochranou lesa a jeho problémami aj mimo školu. Aj u stredných škôl bol charakter aktivít veľmi podobný, 

ale našli sa prihlášky, ktoré boli v niečom odlišné. 

 

 

Na rozšírenie SPR Vlčia na Čergove (foto) prispeli školy o 65% vyššou sumou ako vlani, najviac: SZŠ 

Slobody 1, Košice a Gymnázium J. A. Raymana, Prešov po 5000,- Sk a ZŠ s MŠ Helcmanovce a ZŠ 

Letná, Poprad po 4000,- Sk. 

 

 

Starostlivosť žiakov zo ZŠ v Helcmanovciach o 4-kilometrový náučný chodník v Smolníckej Osade na jar 

2007. 
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Deti zo ZŠ Valentína Beniaka s MŠ v Chynoranoch pravidelne monitorujú stav podzemnej vody v mŕtvych 

ramenách bývalého potoka Hydina v PR Chynoriansky luh. Horné foto - apríl 2006, dolné foto - február 

2007. 

 

  

Kategória Základné Školy 

Víťazom v tejto kategórii sa stala Základná škola v Helcmanovciach. Paletu recyklovaných 

zošitov si žiaci a pedagógovia preberú koncom júna 2007. 

Táto škola má celú škálu aktivít, doslova od A po Z, na každé písmeno abecedy jednu. Venujú sa téme 

prírody a jej ochrany na rôznych predmetoch, zbierajú papier, zúčastňujú sa kvízov a súťaží a organizujú 

výlety, ktoré sú vždy zamerané na určitú tému, ako Prírodné rezervácie, Význam mŕtvych stromov, 

Kolobeh, zmeny, človek a príroda. Starajú sa o Lesnícky náučný chodník v Smolníckej osade. Upozorňujú 

na problémy na obecnej nástenke, reláciami v miestnom rozhlase a distribúciou letákov v obci. Venovali 

sa témam Ako a prečo separovať, Sme proti vypaľovaniu trávy, Čiernym skládkam NIE a Tatry pre ľudí. 

Akciou proti vypaľovaniu trávy a monitorovaním s fotoaparátmi v rukách dosiahli rešpektovanie pravidiel 

v obci. Odstránenie čiernej skládky žiaci sami iniciovali aj odstránili a naviac, upozornili obecný úrad na 

protiprávne konanie. Podporovali ochranárske aktivity mimovládnych organizácií. V akcii Tatry pre ľudí 

distribuovali a rozposlali 600 pohľadníc s apelom na ministra životného prostredia vydaných OZ Tatry. 

Sami dokonca pripravili leták a rozposlali do okolitých škôl. V spolupráci s Greenpeace získavali podpisy 

pod petíciu proti ťažbe uránu na Slovensku a na podporu hromadnej pripomienky LZ VLK k návrhu 

Lesného zákona. V tejto malej obci sa v rámci akcie Kúp si svoj strom podarilo vyzbierať 3000,- korún od 

detí a tisíckou prispeli pedagógovia. 

Kategória Stredné Školy 

Živé vystúpenie skupiny Hudba z Marsu si vypočujú študenti z víťaznej Združenej strednej 

školy na Štefánikovej ulici v Bardejove koncom septembra 2007. 

Pripravili výstavu zameranú na lesné ekosystémy, Deň Zeme si pripomenuli informačnými tabuľami, 

reláciou v rozhlase, literárnymi a výtvarnými súťažami, zapojili sa do súťaže Enviroprojekt 2007 a 

pomáhali miestnemu urbariátu. Zapojili sa do akcie LZ VLK Chráňte lesy spolu s nami a v uliciach 

Bardejova zbierali podpisy pod petičnú listinu na záchranu Tichej a Kôprovej doliny. O svojich aktivitách 

informujú širokú verejnosť prostredníctvom článkov v regionálnej tlači. 
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Študenti zo ZSŠ v Bardejove zbierali podpisy pod petíciu na 

záchranu Tichej a Kôprovej doliny v uliciach mesta. 

 

Ďalšie ocenenia 

Knižným darom odmeníme aj ďalšie školy. ZŠ 1.- 4. roč. s MŠ v 

Čimhovej upútala porotu aj tento rok. Zúčastňujú sa množstva 

environmentálne zameraných súťaží, svojimi aktivitami opúšťajú 

hranice školy, rozdávajú letáky a vešajú plagáty v obci, organizujú 

prednášky aj pre rodičov. Žiaci zo ZŠ Valentína Beniaka s MŠ v 

Chynoranoch sa venujú poznávaniu a ochrane PR Chynoriansky luh. 

Ovplyvňujú rodičov a širšiu verejnosť, o hodnotách PR informujú v 

médiách. ZŠ na Letnej v Poprade je už každoročne školou s veľkým 

množstvom výborných aktivít. Zvláštne uznanie si zaslúžia 

Špeciálna ZŠ v Revúcej, ktorá pracuje s deťmi s mentálnym 

postihnutím a Špeciálna ZŠ internátna pre nehovoriacich a ZŠ s MŠ 

pri Nemocnici n.o. v Topoľčanoch. Rozsahom svojich aktivít predčili i niektoré školy so zdravými žiakmi. 

Zo stredných škôl upútalo SOU drevárske v Turanoch. Starajú sa o náučný chodník, ktorý vytvorili a slúži 

na exkurzie pre základné školy.Chceli by sme vyzdvihnúť zanietenosť lesného pedagóga Ľudovíta Šurinu, 

ktorý sa z vlastnej iniciatívy venuje žiakom na ZŠ Čáry a organizuje pre nich množstvo zaujímavých 

aktivít. 

Veľmi nás potešilo, že oproti minulému ročníku sa zapojilo o pätinu viac škôl. Nepochybne je to zásluha 

Vás, pedagógov, ktorí sa snažíte pestovať v študentoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k 

našim lesom ako aj celej prírode okolo nás. Vám i Vašim zverencom patrí naša úprimná vďaka. Veríme, 

že sa s Vami všetkými na budúci rok stretneme zas a že lesoochranárskych škôl bude opäť viac. 

Ing. Mária Hudáková 
správkyňa nadácie 

 

 

Národný park Bavorský les je živým príkladom toho, aký rôznorodý zelený les dokáže vytvoriť príroda 

bez zásahu človeka, keď sa les po vetrovej smršti ponechá na samovývoj. Fotografie z NP Bavorský les 

boli súčasťou výstavy o lesných ekosystémoch, ktorú pripravila ZSŠ v Bardejove. 

 

Srdečne ďakujeme členom skupiny Hudba z Marsu, ktorý prídu zahrať pre víťaznú školu do Bardejova bez 

nároku na honorár. Naše poďakovanie tiež patrí vedeniu akciovej spoločnosti NOTES z Betliara za 

darovanú paletu recyklovaných zošitov pre víťaznú základnú školu a Nadácii Ekopolis za 

spolufinancovanie súťaže. 
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