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Vážení pedagógovia, milí žiaci,

máme za sebou 11. ročník súťaže o lesoochranársku školu

roka, do ktorej sa zapojilo dvadsať škôl, z toho štyri stredné.

Tento ročník bol trošku odlišný od tých predošlých –

prevažovali menšie a špeciálne školy, ktoré sa doposiaľ do

súťaže nezapájali. Sme veľmi radi, že ste nám dali o svojich

aktivitách vedieť. Zároveň veríme, že tie, ktoré sa zapojili do

minulých ročníkov, sú aktívne aj naďalej, len nás nestihli

o svojej činnosti informovať. Vieme minimálne o ďalších

pätnástich školách, ktoré si napríklad zapožičali výstavu

Po nás potopa či filmy na premietanie, pomáhali na

infostánkoch, prispeli na rozširovanie súkromnej rezervácie

Vlčia v Čergove alebo sme pre nich lektorovali prednášky.

O víťazovi rozhodovala porota zložená zo zástupcov

organizátora súťaže Lesoochranárskeho zoskupenia VLK

a partnerov, Nadácie Aevis a Občianskeho združenia

TATRY. V tomto ročníku boli ocenené školy, ktoré vložili

do súťaže niečo navyše k tomu, čo určujú školské osnovy.

Lesoochranárskou školou 2014 sa tak stala

Základná škola s materskou školou

Štefana Ďurovčíka v Palíne.

Ich činnosť sa vyznačuje komplexnosťou výchovno-

vzdelávacích a praktických aktivít, ktoré sa venovali

problematike lesov. Žiaci školy v rámci svojich aktivít

poznávali ekosystém lesa ako aj jednotlivé rastliny a huby,

uskutočňovali dlhodobý projekt lesných hliadok, ktoré

vyhľadávali v okolí zaujímavé stromy, monitorovali nelegálne

výruby. Pomáhali tiež pracovníkom Štátnej ochrany prírody

pri čistení rezervácie Jovsianska hrabina a prispeli na

rozšírenie súkromnej rezervácie Vlčia v Čergove symbo-

lickou kúpou stromu. Významným prvkom bola bloková

výučba, ktorá sa zaoberala stromami, bylinami, živočíchmi a

vzťahmi v lese. O niektorých svojich aktivitách informovali

širokú verejnosť prostredníctvom lokálnych médií.

Získavajú hlavnú cenu, živý koncert speváčky Zdenky

Prednej, ktorý na pôde školy žiaci zažijú v septembri 2014.

Ďalším trom školám, ktoré svojou činnosťou porotu

zaujali, zašleme knižné publikácie s ekologickou tematikou.

Žiaci ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne na exkurzii v listnatom
lese, kde ich sprevádzal lesný pedagóg (na fotografii hore). Na dol-
nej fotografii žiaci počas exkurzie spoznávali faunu a flóru
ihličnatého lesa.

Súťaž o lese – 5 proti 5. Aj takouto hravou súťaživou formou si
preverovali a zároveň upevňovali svoje vedomosti o lese žiaci
5. – 9. ročníka víťaznej školy.



Základnej škole Rozmarínová v Komárne, kde okrem

iných aktivít usporiadali výstavu Po nás potopa, premietali

filmy Strážca divočiny, Zomierajú postojačky, Vlčie hory a

Znovuzrodenie lesa a besedovali o nich, čistili lužné lesy.

Činnosť Základnej školy na Budovateľskej ulici v Snine

charakterizuje komplexná ekovýchova. V rámci spolupráce

s Národným parkom Poloniny mali na škole prednášku

o parku, zúčastňovali sa súťaží a terénnych akcií. Žiaci si

pripravovali projekty na spoznávanie rezervácií v regióne,

venovali sa propagácii skutočnej ochrany prírody.

Na Základnej škole Turzovka-Bukovina sa sústredili na

rôzne vzdelávacie aktivity týkajúce sa lesov, živočíchov

a rastlín včítane terénnych aktivít.

Všetkým školám, ktoré sa zapojili do súťaže popisom

svojich aktivít, zasielame ako darček DVD Vlčie hory,

vynikajúci film o východokarpatskej divočine, ktorý má na

svojom konte už množstvo ocenení. Týmto srdečne

ďakujeme Nadácii Aevis za darovanie DVD.

Vašu prácu si veľmi vážime a úprimne ďakujeme všetkým

pedagógom, ktorí svojich žiakov vedú k ochrane prírody a

lesov zvlášť a všetkým žiakom, ktorí sa do aktivít zapájajú.

Ďalší ročník vyhlásime začiatkom školského roka

2014/2015, ak by sa k Vám náhodou nedostali informácie,

nájdete ich aj na stránkach www.wolf.sk a www.aevis.org.

Tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami.

S úctou

Ing. Juraj Lukáč

náčelník LZ VLK

Organizátor akcie:

Lesoochranárske zoskupenie VLK

082 13 Tulčík 310

tel./fax: 051 7789 138, www.wolf.sk

Žiaci zo ZŠ na Budovateľskej ulici v Snine na jednej z terénnych
akcií organizovaných Správou Národného parku Poloniny –
„Po stopách zbojníka Hacalacu“, prechod Stakčín-Maguriča-Snina
– pri príležitosti Svetového dňa lesov.

Takto veľmi pekne nápadito nainštalovanú výstavu Po nás potopa
si mohli pozrieť na ZŠ na Rozmarínovej ulici v Komárne nielen
žiaci tejto školy, ale aj žiaci z okolitých základných škôl a deti
z materských škôl v meste.

Partneri akcie:

Toto sú nádherné jesenné jedľobučiny v Čergove, kde na
rozširovanie Súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia v tomto
školskom roku prispelo symbolickou kúpou stromov päť škôl
celkovou sumou 257,45 €. Okrem už spomínaných škôl v Palíne
a Komárne to bola ZŠ Tajovského v Poprade a ďalšie dve školy,
ktoré sa do súťaže neprihlásili. Srdečne ďakujeme.

Tento leták bol vytlačený na recyklovanom papieri.
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OZ TATRYwww.aevis.org


