
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Vážení pedagógovia, milí žiaci,

skončil sa jubilejný 10. ročník súťaže o najlepšiu lesooch-
ranársku školu. Keďže aj v minulých ročníkoch sa prihliada-
lo pri hodnotení i na celoročnú činnosť školy, rozhodli sme
sa tentoraz pre oficiálne trvanie súťaže od mája 2012 do
apríla 2013, namiesto predošlých dvoch mesiacov. Veríme,
že to školy, ktoré sa do súťaže zapojili, privítali.

Popis svojich aktivít nám zaslalo 21 škôl, z toho bolo 18
základných, 2 stredné a 1 škôlka. Ďalších pätnásť si vypýta-
lo letáky či výstavu Po nás potopa, alebo sme im pomáhali
zorganizovať prednášku, ale nakoniec sa do súťaže
nezapojili.

O výsledku rozhodovala trojčlenná porota zložená zo zá-
stupcov Nadácie Zelená nádej, Lesoochranárskeho zosku-
penia VLK a Centra pre environmentálnu a etickú výchovu
Živica. Nebolo to jednoduché, na približnej úrovni bolo via-
cero prihlášok. Nakoniec sa však na víťazovi jednohlasne
zhodli, hoci je to už druhá výhra tejto školy v histórii
súťaže.

Lesoochranárskou školou 2012 – 2013 sa stala Zá-
kladná škola s materskou školou na Tajovského uli-
ci v Poprade.

V popise svojich aktivít mali výlučne tie, ktoré boli zame-
rané na spoznávanie a ochranu lesov. Veľký úspech mali
envirohry o lese, ktoré sa konali priamo v lese. Žiaci chodia
často do lesov v okolí a pravidelne monitorujú NPR Hra-
novnická dubina, či okolitá intenzívna ťažba rešpektuje
hranice rezervácie. Veľmi kreatívna je činnosť environ-
mentálneho krúžku. Jeho členovia pripravili interaktívnu
aktivitu pre deti materských škôl a žiakov 1. stupňa základ-
ných škôl „Poďte s nami do lesa“. Pomocou scénok, ku kto-
rým si sami pripravili texty, sa im snažia priblížiť funkcie
lesa a nutnosť jeho ochrany. Odohrali ich už nielen na
vlastnej škole, ale aj na ďalších troch v Poprade i Kežmar-
ku. Zároveň za symbolický poplatok za túto aktivitu, zo zis-
kov zo školskej čajovne i zo zbierky počas infostánkov si
kúpili 3 stromy v SPR Vlčia. Pravidelne v apríli starší žiaci
pripravujú na škole infostánok a rozhlasovú reláciu
o lesoch a koná sa tematicky zameraný filmový festival.

Hlavnou cenou je párty, ktorú im pripraví najúspešnejší
slovenský drum and bassový hudobník a dídžej B-complex,
ktorý vypredáva koncerty v zahraničí. Párty sa uskutoční
koncom júna a žiaci i učitelia si budú môcť zatancovať na
jeho hodinu a pol trvajúci dídžejský set, zvlášť pripravený
na túto príležitosť.

LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA
2012 - 2013

Pre žiakov zo ZŠ s MŠ Tajovského v Poprade je zážitkové
učenie priamo v lese samozrejmosťou. Chlapci na hornej
fotografii ukazujú, koľko organizmov žije na jednom pni. Na
dolnej fotografii staršia žiačka počas infostánku na tejto
škole zanietene vysvetľuje mladším žiakom, prečo treba lesy
chrániť.

Žiakov zo ZŠ na Komenského ulici v Spišských Vlachoch na ich
exkurziách často sprevádza Mgr. Milan Barlog zo Správy NP
Slovenský raj.



Ďalšie dve školy, ktoré získavajú knižné publikácie a mož-
nosť, že ich 10 najaktívnejších žiakov sa môže tejto párty
tiež zúčastniť, sú ZŠ Janka Kráľa z Liptovského Mikuláša
a Základná škola Komenského v Spišských Vlachoch. Táto
škola dokázala, že jej výhra v predošlom ročníku nebola ná-
hodná a pokračovala vo svojej činnosti aj naďalej. Zorgani-
zovala výstavu Tatry nezomreli, premietanie náučných
filmov, vedomostnú súťaž i Žiacku konferenciu, na ktorej
žiaci predstavili výsledky svojich výskumov v rámci úplne
nového voliteľného predmetu praktická prírodoveda. Cho-
dili na poznávacie exkurzie, napríklad do NPR Dreveník,
NPR Kamenná baba i do posledného zachovaného
dubovo-hrabového lesa lipového na Slovensku. Škola z Lip-
tovského Mikuláša organizovala lesnú zážitkovú školu.
V rámci nej premietli film Strážca divočiny, zorganizovali
lektorovanú výstavu Medvede a my, interaktívny program
Prírodné lesy = prírodné procesy s Mgr. Rudom Padom
s OZ Tatry, súťaže pre žiakov, Deň lesa i rozhlasovú reláciu
o súkromných rezerváciách, čo vyústilo v kúpu stromu
v SPR Vlčia.

V prípade záujmu o účasť na párty v Poprade sa ozvite Vi-
liamovi Bartušovi na 0911 779010 alebo na vilo@wolf.sk.

Knižné publikácie tiež získava Spojená škola z Dobšinej,
ktorá zaujala množstvom výletov žiakov do prírody v rámci
turisticko-ochranárskeho krúžku, ZŠ s MŠ Župkov, ktorá
zorganizovala výstavu Po nás potopa pre širokú verejnosť
v obecnom kultúrnom dome a pozvali na ňu aj žiakov zo ZŠ
zo Žarnovice i dôchodcov z Kľakovskej doliny a Stredná od-
borná škola záhradnícka z Piešťan. Táto škola porotu upú-
tala množstvom výlučne dobrovoľníckych aktivít, najmä
mimo vyučovací proces, keďže environmentálna výchova
ako predmet nie je zaradená do vzdelávacieho programu.

Každá zúčastnená škola dostane DVD s filmom o NPR
Zadná Poľana, o jej prírodných hodnotách a prebiehajú-
cich procesoch v lesných porastoch, ktorý natočila Mgr.
Jana Sadloňová – Irisfilm, hudbu skomponoval Tono Popo-
vič a komentár nahovoril Marek Ťapák.

Všetkým Vám srdečne ďakujeme za účasť v súťaži a pre-
dovšetkým za Vaše aktivity smerujúce k poznaniu a ochra-
ne lesov.

O vyhlásení nového ročníka súťaže Vás budeme včas in-
formovať, ale je viac než pravdepodobné, že ešte termín
mierne zmeníme tak, aby sa súťaž konala v rámci jedného
školského roka a trvala od októbra do konca apríla. Bude-
me sa tešiť na ďalšie stretnutie.

S úctou,

Ing. Mária Hudáková
správkyňa nadácie

organizátor súťaže:
Nadácia Zelená nádej
082 13 Tulčík 27, tel./fax: 051 7789

partner súťaže:
CEV Živica
www.zivica.sk

Po prednáške Ing. Erika Baláža a premietaní jeho filmu
Strážca divočiny o medveďoch v Tatrách na ZŠ Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši nasledovali zvedavé otázky.

Žiaci zo Spojenej školy v Dobšinej pri jednom z mnohých
výletov do NP Slovenský raj.

Pozorovanie rastlín a živočíchov v lesoparku Baba pri Svite je
pravidelnou aktivitou žiakov zo ZŠ Mierová zo Svitu pod
vedením učiteľky RNDr. Danice Božovej, ktorá pripravuje
žiakov na mnohé súťaže a olympiády.

partner súťaže:
Lesoochranárske zoskupenie VLK
www.wolf.sk


