
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Vážení pedagógovia, milí žiaci,

do siedmeho ročníka súťaže o Lesoochranársku školu roka sa zapo-

jilo 44 škôl. Prihlášku poslalo 32 základných škôl, 6 stredných a do-

konca aj materská škola. Navyše 5 škôl si vybralo len jednu aktivitu,

podporu záchrany prirodzených lesov Slovenska kúpou stromov

v Súkromnej prírodnej rezervácii Vlčia. Ďakujeme všetkým školám,

ktoré sa do súťaže opätovne zapojili i tým školám, ktoré sa zapojili po

prvýkrát. Ďakujeme tiež všetkým pedagógom za ich obdivnú snahu

a veľkú pestrosť aktivít, ktorými sa snažia vzbudiť v žiakoch lásku k le-

som a všetkým žiakom za ich snahu učiť sa o lesoch a pomáhať ich

chrániť.

Teší nás, že pribúda škôl, ktoré sa týmto aktivitám venujú celoročne

aj tých, u ktorých v rámci vyučovacieho procesu vzrastá počet kreatív-

nych činností, ako napríklad vlastná príprava kvízov, testov a projek-

tov, ktoré sú prezentované pre mladších spolužiakov. Školy si pozvali

na prednášky ochranárov, lesníkov, zúčastňovali sa poznávacích výle-

tov do lesov v okolí, do chránených oblastí, spoznávali náučné chodní-

ky alebo ich dokonca začali sami budovať a na rôznych miestach sadili

stromčeky v spolupráci s lesnými pedagógmi zo štátnych lesov.

O víťazovi rozhodla 3-členná porota v zložení Viliam Bartuš z LZ

VLK, Radoslav Potočný, člen správnej rady Nadácie Zelená nádej

a Mgr. Ondrej Baláž, pedagóg, ktorý nahradil zástupcu štátnych le-

sov, keďže sa nemohol pre zaneprázdnenosť zúčastniť. Rozhodovanie

nebolo jednoduché, ale na víťaznej škole sa porota zhodla jednohlas-

ne.

Titul Lesoochranárska škola 2009 získala Základná
škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

Diplom a ekologické publikácie budú zástupcom školy odo-

vzdané pred hlavnou cenou, koncertom populárneho speváka

Petra Cmoríka. Koncert sa uskutoční začiatkom nového škol-

ského roka v septembri 2009. Petrovi Cmoríkovi a jeho skupi-

ne patrí naše srdečné poďakovanie za ochotu odohrať koncert

bez nároku na honorár.

Táto škola sa prezentovala bohatou celoročnou a všestrannou čin-

nosťou. V marci až máji 2009 sa vo zvýšenej miere sústredili na po-

znávacie pešie alebo bicyklové výlety do chránených a vzácnych území

v okolí školy, ako NPR Šúr, NPR Devínska Kobyla či Vydrica, Pe-

čenský les – neznáma divočina a klenot lužných lesov v strede Brati-

slavy a Lesopark – Železná studnička. Na škole pracuje prírodovedný

krúžok, ktorý každoročne organizuje tematické olympiády zamerané

na spoznávanie prírody a jej ochranu, v tomto roku to bola Lesná

olympiáda. Žiaci získavajú skúsenosti s ochranou prírody i obozna-

movaním sa s ekosystémom lužného lesa aj v zahraničí. V spolupráci

s organizáciou DAPHNE sa zúčastnili prírodovedného tábora a ex-
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Žiaci zo ZŠ v Ivanke pri Dunaji pri vytváraní potravových sietí

počas vyučovania priamo v lese a kreatívna osveta tretiakov tejto

školy – na prednú stranu tričiek si napísali „S.O.S!“ volá les

a na zadnú si namaľovali svoj vlastný slogan.

Žiaci zo ZŠ Vojčice na exkurzii do PR Udava, ktorá bola

spojená s odborným výkladom o lesoch.



kurzie v NP Lobau pri Viedni a navštívili Centrum NP Donau –

Auen (NP Dunajské luhy). Okolitú prírodu tiež neustále využívajú

na veľmi kreatívne zážitkové učenie v prírode, zúčastňujú sa rôznych

interaktívnych programov zameraných na jej spoznávanie a ochranu.

Pravidelne prispievajú na záchranu prirodzených lesov a o akcii Kúp

si svoj strom informovali plagátom „Nekúpim si brejk, kúpim si

brest“. Zaujímavo robili osvetu potreby ochrany lesov tretiaci – na

tričkách, ktoré si sami vyrobili. Maľovaným lesom si dokonca vyzdobi-

li aj školský plot. Tematicky zamerané prednášky na škole alebo spo-

jené s exkurziou do lesa organizujú po celý rok. Bohatá je aj ich

činnosť v rámci vyučovacieho procesu, zapájajú sa do súťaží a projek-

tov, ktoré súvisia s poznávaním a ochranou prírody. Zbierali podpisy

pod petíciu za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice

a o svojej činnosti a dôležitosti ochrany lesov neustále informujú aj ši-

rokú verejnosť na stránkach Ivanských noviniek. Svoju tohoročnú čin-

nosť prezentovali veľmi prehľadne textom a fotografiami v tlačenej

forme a celoročnú činnosť fotografiami so sprievodným textom na

DVD.

Čestné uznania, knižné dary

Ďalších 5 škôl, ktoré porotu zaujali, získava čestné uznanie a ekolo-

gicky zamerané publikácie. Najaktívnejší žiaci z týchto škôl budú mať

zároveň možnosť zúčastniť sa na koncerte v Ivanke pri Dunaji. Sú to

ZŠ Vojčice, ZŠ Helcmanovce, Hotelová akadémia v Liptovskom

Mikuláši, ZŠ s MŠ na Tajovského ul. v Poprade a ZŠ Čáry. V prí-

pade záujmu kontaktujte Ing. Máriu Hudákovú na tel. čísle

0911-779060 alebo na maria@wolf.sk. Aj tieto školy sa venujú leso-

ochranárskym aktivitám celoročne, organizujú prednášky a exkurzie

do chránených území. Žiaci zo ZŠ Vojčice sa zúčastňujú čistenia

PR Bisce, pomáhajú lesníkom a pripravujú náučný chodník v areáli

svojej školy. Žiaci zo ZŠ Helcmanovce pravidelne informujú o prob-

lémoch prostredníctvom obecného rozhlasu a roznášaním materiálov

v obci, starajú sa o náučný chodník v Smolníckej Osade. ZŠ Čáry ok-

rem iných aktivít navrhla projekt „Náučný chodník v Čárskom lese“ a

žiaci popradskej školy zas pripravili prezentáciu pre mladších spolu-

žiakov. O svojej práci informovali i verejnosť v Podtatranských novi-

nách.

Knižné publikácie tiež pošleme ZŠ J. Fándlyho v Seredi, ktorá

premietla film Znovuzrodenie lesa v mestskom kine a svoje materiály

tlačia na recyklovaný papier, ZŠ Mikušovce, ktorá sa podieľala na

príprave náučného chodníka a leporela Mikušovskými bradlami

a ZŠ Krnča za veľmi peknú a kreatívnu prihlášku.

Veríme, že aj keď sme Vás všetkých vo vyhodnotení spomenúť ne-

mohli, o rok sa s Vami stretneme zas. Vážime si každú jednu prihláš-

ku a prácu všetkých žiakov a pedagógov. Patrí Vám úprimná vďaka –

za naše lesy a ich obyvateľov.

Ing. Mária Hudáková

Lesoochranárske zoskupenie VLK

082 13 Tulčík 27, tel./fax: 051-7789488, www.wolf.sk

Nadácia Zelená nádej

082 13 Tulčík 27, tel./fax: 051-7789138, www.gpf.sk

Aktivita je súčasťou projektu LZ VLK spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hos-

podárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Do aktivity Kúp si svoj strom sa v tomto roku zapojilo 14 škôl

a kúpili si stromy v hodnote 750,34 €. Z nich najviac, tri

stromy, zakúpila víťazná škola, ktorá má celkovo už 15 „svojich“

stromov v SPR Vlčia a za ňou so „svojimi“ 14 stromami

nasleduje Hotelová škola v Liptovskom Mikuláši, z toho jeden im

pribudol tohto roku.

Žiaci zo ZŠ na Tajovského ulici v Poprade pomáhali v apríli na

informačnom stánku pre verejnosť Popradu. Aj ďalšie školy

pravidelne pomáhajú na stánkoch v iných mestách, ako ZŠ

Vojčice, ZŠ Helcmanovce, Hotelová akadémia v L. Mikuláši.

ZŠ Čáry sa do súťaže zapája už dlhodobo a neodmysliteľnou

súčasťou jej činnosti sú vychádzky po náučných chodníkoch

v sprievode neúnavného lesného pedagóga Ľudovíta Šurinu.


