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Lesoochranárska škola 2008 

Vážení pedagógovia, milí študenti, čas veľmi rýchlo beží a my vás oslovujeme už 

po šiestykrát. Súťaže o najlepšiu Lesoochranársku školu 2008 sa môže zúčastniť 

každá základná a stredná škola, ktorej študenti a pedagógovia v období od marca 

do 18. mája 2008 prispejú svojimi zaujímavými a podnetnými aktivitami k 

ochrane lesov a ich lepšiemu poznaniu. 

Naším cieľom je, aby čo najviac mladých ľudí získavalo vzťah k nášmu zelenému 

bohatstvu, aby chodili v lesoch s otvorenými očami a všímali si ich krásu, ale aj 

upozorňovali na problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých. To budú schopní vtedy, 

ak budú poznať chránené a iné cenné lesné územia v svojom okolí, rozdiely medzi 

prirodzenými a umelými lesmi, negatívne dôsledky ničenia starých prirodzených lesov a nadmerného 

odlesňovania a budú vedieť, ako môžu k ochrane lesov prispieť aj oni. 

O víťaznej škole bude rozhodovať porota zložená zo zástupcov Nadácie Zelená nádej, Lesoochranárskeho 

zoskupenia VLK a štátneho podniku LESY SR. Bude hodnotiť prínos konkrétnych aktivít k ochrane lesov a 

k rozšíreniu vedomostí študentov o tejto téme, mieru zapojenia a kreativitu nápadov samotných 

študentov, ale bude brať do úvahy aj celoročnú činnosť školy zameranú na pomoc a poznávanie lesov. 

Veľmi nás teší, že je čoraz viac škôl, ktoré sa lesom venujú počas celého roka. Informácie o predošlých 

ročníkoch nájdete na www.gpf.sk.Tešíme sa na vaše prihlášky a za pomoc našim lesom vám úprimne 

ďakujeme 

Ing. Mária Hudáková 

správkyňa nadácie 

Zúčastnite sa a zašlite nám 

Stručný popis jednotlivých aktivít študentov a ich zdokumentovanie (fotografie, prípadne iné inšpiratívne 

prílohy) zašlite najneskôr do 20. mája 2008 (rozhodujúca je poštová pečiatka) na adresu Nadácie Zelená 

nádej. Popis aktivít a kontaktné údaje, včítane telefónneho čísla, prípadne emailovej adresy, nám pošlite 

v papierovej forme, prílohy môžu byť aj na CD či DVD nosiči. Výsledky školám zašleme do 10. júna 2008. 

Zúčastnite sa a získajte 

Na nádvorí víťaznej školy koncom júna zahrá naživo skupina DESMOD. 

Súčasťou koncertu bude autogramiáda. Víťazná škola dostane 

publikácie z vydavateľstva ABIES. Každej zúčastnenej škole pošleme 

originálne DVD s dokumentárnym filmom o slovenských lesoch. Školy, 

ktoré porotu upútajú, získajú publikácie s ekologickou tematikou a 

desať najaktívnejších študentov dostane spomínané DVD o lesoch. 

 

Víťazi z roku 2007 – ZŠ Helcmanovce a Združená stredná škola škola na Štefánikovej ulici v Bardejove 

Víťazi z roku 2006 – ZŠ Turzovka a Gymnázium bilingválne anglicko – 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 hotelová a obchodná škola v Liptovskom 

Mikuláši 

Víťazi z roku 2003 – ZŠ na Štúrovej ul. v Hanušovciach nad Topľou a Stredná priemyselná škola v 

Bardejove 
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