
Vážení pedagógovia, milí žiaci,

už po dvanástykrát vyhlasujeme celoslovenskú súťaž o najlepšiu lesoochranársku školu roka. Môžu sa do nej zapojiť

všetky základné a stredné školy, ktoré sa v školskom roku 2014/2015 budú venovať tematike ochrany lesov.

Organizátorom je Lesoochranárske zoskupenie VLK a spolupracujúcimi organizáciami Nadácia Aevis a Občianske

združenie TATRY.

Súčasťou tohto listu je leták Čo môžete urobiť pre lesy, ktorý vás môže inšpirovať, akým aktivitám sa môžete venovať.

Inšpirácia sa dá nájsť aj v letákoch z vyhodnotenia súťaže z uplynulých ročníkov, ktoré nájdete na stránke

www.aevis.org/nase-aktivity/archiv/lesoochranarska-skola-roka. Vždy nás veľmi poteší každý kreatívny nápad, ako

informovať o lesoch, o potrebe ich ochrany i o aktuálnych problémoch spojených s ochranou lesov a ochranou ich

biodiverzity a to nielen v školských laviciach, ale aj priamo v teréne, napríklad počas vychádzok, exkurzií či zážitkového

učenia priamo v prírode.

Popis lesoochranársky zameraných aktivít vašej školy a jej žiakov nám pošlite výlučne písomne poštou najneskôr do

15. 5. 2015 (rozhoduje poštová pečiatka) na adresu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310.

V popise uveďte kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne aj e-mail. Nezabudnite priložiť fotodokumentáciu z aktivít

na CD nosiči a zopár fotiek aj v printovej kvalite na ich prípadné zverejnenie v tlačených či elektronických

informačných materiáloch organizátora súťaže, partnerov, či v mediálnych výstupoch. Zaslaním fotografií dávate svoj

súhlas na ich zverejnenie. Z minulých ročníkov máme skúsenosti, že školy sa zapájali do aktivít, ale nakoniec im „ušiel“

termín na zaslanie popisu aktivít. A tak tým školám, ktoré nám dajú vopred vedieť, že sa do súťaže zapájajú, tento

termín začiatkom apríla 2015 pripomenieme. Stačí, ak to oznámite mailom na maria@wolf.sk.

Aktivity prihlásených škôl bude posudzovať trojčlenná porota tvorená zo zástupcov organizátora súťaže a oboch

partnerov. Dôraz sa bude klásť predovšetkým na celoročné aktivity a skĺbenie nadobúdania teoretických vedomostí s ich

overením v teréne. Víťazná škola sa môže tešiť na živý koncert zoskupenia Modré hory koncom školského roka

2014/2015. Modré hory produkujú veľmi zaujímavý hip-hop a ich najnovšie CD bolo ocenené v rámci Rádio_Head

Awards 2013, čo je odovzdávanie hudobných cien Rádia_FM. Ďalšie školy, ktoré svojimi aktivitami porotu zaujmú,

získajú publikácie alebo DVD s tematikou lesov a každá škola, ktorá sa do súťaže zapojí, dostane spolu

s vyhodnocujúcim letákom aj darček.

Ak potrebujete doplňujúce informácie, ozvite sa Márii Hudákovej na 0911 779060 alebo mailom na

maria@wolf.sk.

Budeme radi, ak sa vás do súťaže zapojí čo najviac, tak nových škôl, ako aj tých, s ktorými sme sa už stretli

v minulých ročníkoch. Tešíme sa na vás.

S úctou

Ing. Juraj Lukáč

náčelník LZ VLK

Lesoochranárska škola 2015

Organizátor súťaže:

Lesoochranárske zoskupenie VLK

082 13 Tulčík 310

tel./fax: 051 7789488

www.wolf.sk

Partneri súťaže:

Nadácia Aevis

www.aevis.org

Tento leták bol vytlačený na 100 % recyklovanom papieri.

___________________________________________________________________________________________________________

OZ TATRY

www.naskladkyniesmekratki.sk



Zapojte sa do súťaže o Lesoochranársku školu 2015 a vyhrajte živý koncert zoskupenia Modré hory pre vašu školu

koncom školského roka 2014/2015, na ktorom zažijete to najlepšie zo slovenskej hip-hopovej scény a určite sa dobre

zabavíte.

Modré hory je zaujímavý projekt dvoch mladých rapperov Lyrika a Beneho, ktorý od roku 2008 majú na svojom

konte už 4 CD a množstvo koncertov na hudobných festivaloch, na ktorých dokážu zabaviť davy. Títo dvaja rapperi sú

zároveň dôkazom toho, že dobrý hip-hop sa zaobíde aj bez urážlivých textov. V rámci Rádio_Head Awards 2013,

oceňovania toho najlepšieho, čo na slovenskej nezávislej scéne v roku 2013 vzniklo, práve zoskupenie Modré hory

získalo cenu v žánrovej kategórii Hip-Hop/Rap/R´n´B za ich nové CD Big Beat –

http://www.rockandpop.cz/live/radio_head-awards-2013:-stretnutie-milovnikov-inej-hudby/.

Vyhrajte koncert zoskupenia

Modré hory

Letáky k Lesoochranárskej škole 2015 nájdete na www.wolf.sk a tiež na www.aevis.org/?p=1970, tu aj spolu

s letákmi a fotografiami z koncertov pre víťazné školy v minulých ročníkoch.

Školy o lesoch a pre les


