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Vážení pedagógovia, milí žiaci,

v tomto roku sa do súťaže prihlásilo celkovo 39 škôl – 29 základných, 9
stredných a aj jedna materská škola. Vážime si všetkých pedagógov, ktorí si
v tej záľahe rôznych súťaží a povinností našli čas a pripravili a poslali pri-
hlášku. Lesoochranárske aktivity sme zaregistrovali aj u ďalších škôl, keďže
sa na nich priamo zúčastnili zástupcovia VLKa, ktoré sa však do súťaže ne-
prihlásili.

Školy organizovali výlety a exkurzie do okolitých lesov i chránených úze-
mí, prednášky, premietanie filmov s ekologickou tematikou a lesné
olympiády. Žiaci pripravili nástenky i vlastnú výstavu fotografií a v rámci
vyučovacieho procesu vytvorili na tému lesov rôzne výtvarné i slohové prá-
ce, projekty, kvízy. Sadili stromčeky, monitorovali čierne skládky, všímali
si negatívne javy v lesoch, zapájali sa do petičných akcií na záchranu lesov.
Organizovali infostánky na školách, pomáhali na infostánkoch v mestách,
informovali o lesoch prostredníctvom školského rozhlasu a o svojich aktivi-
tách tiež písali do obecných periodík. Starší žiaci učili o lesoch svojich
mladších spolužiakov. Pribúda škôl, ktoré sa učia priamo v prírode, buď v
špeciálnej učebni v areáli školy, alebo sa žiaci tešia zo zážitkového učenia
v okolitých lesoch a na lúkach.

Na rozšírenie Súkromnej rezervácie Vlčia prispelo 10 škôl sumou 550 €,
z toho 2 stromy si kúpila Základná škola na Levočskej ulici v Spišskej Novej
Vsi. Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji aj v tomto škol-
skom roku prispela na dva stromy a v SPR Vlčia už ich vlastní 17. V tesnom
závese je Hotelová akadémia z Liptovského Mikuláša, ktorej k 14 stromom
pribudol teraz ešte jeden. Príspevky škôl v tomto ôsmom ročníku súťaže po-
mohli zaplatiť časť z 3, 82 ha lesa v Čergove, ktorý za 11 385 € VLK prikú-
pil v roku 2010.

Potešila nás aj nominácia do súťaže o Lesoochranársky čin roka 2008 –
2009, ktorú nám poslali študenti ekologicko-biologického krúžku AGAMA
pri Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach. Nominovali Ing. Jána
Topercera, CSc., vedeckého pracovníka, ekológa, ktorý im svoje vedomosti
už dlhoročne odovzdáva na náučných vychádzkach prírodou. Výsledky
tejto súťaže budú zverejnené na našich webových stránkach v júli 2010.

Miesto na výstavu Divočina zachráni svet pomohli nájsť
ZŠ M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji, ZŠ s MŠ Havaj,
ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad, ŠZŠ Odborárska, Košice

a ZŠ Lipová, Rajec, ktorá však prihlášku do súťaže
neposlala. Od júla do októbra je výstava v Mestskom

múzeu v Rajci – školy majú vstup voľný. O ďalších
miestach sa dozviete na našich webových stránkach.

Žiaci ZŠ s MŠ Bzenov sa o
funkciách a problémoch lesov

učili lesnými hrami, počas
ktorých hľadali v lese obálky s

poučným textom.

Začali tiež vytvárať lesnú
cestičku „Čo sa šepká v

bzenovských lesoch“, ktorá bude
slúžiť nielen im, ale aj širokej

verejnosti. Žiaci napísali
príbehy o tom „svojom“ strome
a tie sa umiestňujú na drevené
tabuľky, ktoré si škola sama

vyrába. V spolupráci s Obecným
úradom vybrali chodník v lese a

tabuľky začali osadzovať v
teréne. Na trase asi 1500 m ich

bude spolu 22.



Aktivita je súčasťou projektu LZ VLK spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hos-
podárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Žiaci ZŠ s MŠ na Tajovského ul. v Poprade na
monitorovacej vychádzke v Národnej prírodnej rezervácii
Hranovnícka dubina. Ťažbu, ktorú tu objavili a na ktorú

dali podnet, ďalej rieši LZ VLK.

O víťazovi rozhodla 3-členná porota v zložení Viliam Bartuš z VLKa,
Radoslav Potočný, člen správnej rady Nadácie Zelená nádej a pedagóg
Mgr. Ondrej Baláž. Víťazná škola získava hlavnú cenu – diplom, knižný
dar a samozrejme koncert Mira Šmajdu, ktorý sa uskutoční v septembri
2010. Ďalšie školy, ktoré porotu zaujali, dostanú čestné uznanie a knižný
dar a žiaci dvoch z nich budú mať možnosť tiež sa zúčastniť koncertu.
Všetky zúčastnené školy dostanú DVD Strážca divočiny, autentický film
Roberta Rajchla a Erika Baláža o medveďoch a divočine v Tichej doline,
ktorý získal na medzinárodnom festivale Hory a mesto hlavnú cenu a
cenu Literárneho fondu za najlepší slovenský film. Naša srdečná vďaka
patrí Mirovi Šmajdovi za ochotu odohrať benefičný koncert pre víťaza a
Robovi a Erikovi za ich dar pre školy.

Hlavnú cenu a titul Lesoochranárska škola 2010 získava
Základná škola s MŠ na Tajovského ul. v Poprade.

Lesoochranárskym aktivitám sa venujú celoročne, pravidelne pozná-
vajú lesy v svojom okolí. Vybrali si rôzne lesné ekosystémy, na ktorých
zároveň mapujú výskyt určitých druhov rastlín a živočíchov. Navštevujú
a monitorujú prírodné rezervácie. Objavili ťažbu v rezervácii a dali pod-
net na ŠOP TANAP. Zbierali podpisy pod petície na záchranu lesov, na
škole pripravili infostánok a reláciu v školskom rozhlase o lesoch, pomá-
hali na infostánkoch v uliciach Popradu, pomohli nájsť miesto na výsta-
vu. Premietali filmy, lesom sa venovali aj na rôznych predmetoch.
Zorganizovali zbierku na škole – každý, kto prispel, dostal za odmenu
malý zelený stromček, ktoré si žiaci pripravili na hodinách výtvarnej vý-
chovy – a na rozšírenie SPR Vlčia prispeli kúpou jedného stromu. O svo-
jich aktivitách informovali článkom v Podtatranských novinách. Za
všetko hovorí citát z článku: „…Najkrajšie stromy nie sú na Horehroní,
najkrajšie stromy sú tie, ktoré necháme žiť. Ktoré nám neprekážajú pri
výstavbe nákupných centier a nových ciest. V ktorých nevidíme prostrie-
dok na obohatenie. Stromy sú krásne všade, ale najkrajšie sú vo svojom
prirodzenom prostredí – v lese.“

Čestné uznanie získavajú ZŠ s MŠ Bzenov, ZŠ Vojčice, ZŠ Černy-
ševského v Bratislave a ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Naviac
žiaci zo základnej školy v Bzenove a Vojčiciach majú možnosť tiež sa
zúčastniť na koncerte v Poprade. Všetky tieto školy sa lesoochranárskym
aktivitám venujú po celý rok. ZŠ s MŠ Bzenov upútala nielen svojimi kre-
atívnymi aktivitami, ale aj ich prezentáciou. Na škole pracujú krúžky Ter-
ra incognita a Poznaj a chráň. Žiaci školy sa učia priamo v teréne,
napríklad aj počas nočnej hry v lese. ZŠ Vojčice, okrem iných, už spomí-
naných aktivít, pripravila výstavu o národných parkoch a žiaci zbierali v
obci podpisy pod petíciu proti používaniu pesticídov v národných par-
koch.

Zo škôl, ktoré sa prihlásili do súťaže, by sme ešte chceli vyzdvihnúť
tie, ktoré ostávajú súťaži verné a svoju prihlášku posielajú každý rok, aj
keď zatiaľ hlavnú cenu nezískali. Sú to ZŠ na ul. Ing. Kožucha v Spišskej
Novej Vsi, ZŠ v Jablonici, Špeciálna základná škola v Revúcej a Stredná
odborná škola záhradnícka v Brezovej.

Všetkým pedagógom a žiakom patrí úprimná vďaka – vďaka za naše
lesy.

S úctou a obdivom,

Ing. Mária Hudáková

Ďakujeme študentom škôl za pomoc na infostánkoch v
šestnástich mestách. Zo škôl prihlásených do súťaže

pomohli študenti z Gymnázia Alberta Einsteina a zo ZŠ
na Černyševského ul. v Bratislave, žiaci zo ZŠ s MŠ
Tajovského v Poprade a žiaci zo ZŠ Vojčice, ktorí

vydržali pomáhať na infostánku v Trebišove aj napriek
veľmi studenému a daždivému počasiu (na fotografii).

Žiaci zo základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri
Dunaji pri ekohre „Zvuková mapa“, počas ktorej

načúvajú zvukom v prírode a snažia sa ich identifikovať.
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Lesoochranárske zoskupenie VLK
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