
Lesoochranárska škola 2012 – 2013
Vážení pedagógovia, milí žiaci, 

N
adácia Zelená nádej vyhlasuje celoslovenskú súťaž o najlepšiu Lesoochranársku školu. Tento jubilej-
ný desiaty ročník bude iný v tom, že sa nesústredíme len na aktivity v priebehu apríla, mesiaca lesov, 
ale na celoročnú lesoochranársky zameranú činnosť. Veď lesy a prírodu je potrebné chrániť neustále. 

Súťaž, ktorá je určená pre základné a stredné školy, bude odteraz vyhlasovaná v apríli, v jednom roku a vy-
hodnotená v apríli v nasledujúcom roku, kedy bude zároveň štartovať ďalší ročník. Do tohto ročníka súťaže 
sa môžu zapojiť školy, ktoré sa od apríla 2012 do marca 2013 budú vo zvýšenej miere venovať ak tivitám 
zameraným na poznávanie lesov a na pomoc lesom, a to tak v chránených územiach, ako aj v blíz kom okolí 
obcí a miest. V poslednej dobe práve tieto lesy, ale aj stromy a kríky rastúce na pasienkoch a lúkach, začínajú 
vo zvýšenej miere miznúť. 

Pre Vašu inšpiráciu je súčasťou tohto listu leták Čo môžete urobiť pre lesy, v ktorom sú uvedené príklady 
aktivít. Letáky i fotografi e z minulých ročníkov nájdete na stránke Nadácie Zelená nádej www.gpf.sk v časti 
Programy. 

Budeme radi, ak prídete so zaujímavými a kreatívnymi nápadmi, ako upozorniť na problémy lesov a na 
nevyhnutnú potrebu ich ochrany, a keď bude pribúdať aktivít, počas ktorých sa študenti učia spoznávať lesné 
ekosystémy na vlastné oči. 

Popis Vašej lesoochranárskej činnosti nám pošlite v písomnej forme najneskôr do 31. marca 2013 (roz-
hoduje poštová pečiatka) na adresu: Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27. Nezabudnite uviesť kontakt-
né údaje školy spolu s menom a telefónnym číslom zodpovedného pedagóga. Fotodokumentácia môže byť na 
CD alebo DVD nosiči a pridajte aspoň dve fotografi e z aktivít v kvalite pre tlač. Prosíme Vás, neposielajte 
nám pps súbory. 

O víťazovi rozhodne trojčlenná porota, zložená zo zástupcu správnej rady Nadácie Zelená nádej a zo zá-
stupcov partnerov súťaže, Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a Centra environmentálnej a etickej výchovy 
Živica. Hodnotiť sa bude kreativita škôl i samotných žiakov, prínos pre lesy a k zvyšovaniu vedomostnej 
úrovne žiakov. 

Ak máte nejaké otázky, píšte na maria@gpf.sk, alebo volajte na 051-7789138, či 0911-779060. 

Prispejte aj Vy k tomu, aby sme sa k našim lesom počas celého roka správali ako k nášmu jedinečnému 
prírodnému bohatstvu. Vopred Vám za to úprimne ďakujeme. 

      S úctou 

        Ing. Mária Hudáková 
        správkyňa nadácie 

Tento leták bol vytlačený na 100 % recyklovanom papieri.

Nadácia Zelená nádej
082 13 Tulčík 27
tel./fax: 051-7789138
www.gpf.sk
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VYHRAJTE KONCERT POPULÁRNEJ 
SKUPINY ALEBO INTERPRETA 

Viac informácií na www.gpf.sk a www.wolf.sk.

Aj v roku 2013 víťaznej škole zahrá a zaspieva populárna skupina alebo interpret. Koncert sa uskutoční v mieste 
sídla školy koncom školského roka 2012/2013. 

Ďalšie školy, ktoré porotu zaujmú, získajú knižné publikácie a možnosť, že vybraní najaktívnejší žiaci sa budú môcť 
tiež zúčastniť koncertu. Každej škole, ktorá sa do súťaže prihlási, zašleme spolu s výsledkami aj malý darček. 

ŠKOLY O LESOCH A PRE LES 

Žiakom škôl, ktoré v minulosti získali titul Lesoochranárska škola roka, už hrali a spievali rôzni interpreti a skupiny: 
rok 2003 skupina HEX v Bardejove, 2004 skupina PARA a 2005 raper Mec Vrabec v Liptovskom Mikuláši, 
2006 Ska2tonics v Sučanoch, 2007 Hudba z Marsu v Bardejove, 2008 Desmod v Prešove, 2009 PeterCmorik 
Band v Ivanke pri Dunaji, 2010 Miro Šmajda v Poprade a 2011 Kristína v Spišských Vlachoch.


