VYHODNOTENIE SÚêAŽE
Lesoochranárska škola

2015
Vážení pedagógovia, milí žiaci,

Žiacka burza na Spojenej škole Letná v Poprade, ktorej celý
výëažok 230 € šiel na rozšírenie SPR Vlĉia v ùergove. Celkovo v tomto školskom roku prispelo šesë škôl sumou 530 €.
Túto aktivitu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK môžete
podporië aj naČalej. Informácie získate na dasa@wolf.sk.

skonċil sa 12. roċník súíaže o najlepšiu lesoochranársku školu v školskom roku 2014 – 2015, ktorú pre základné a stredné školy na Slovensku organizovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK v spolupráci
s organizáciou OZ Tatry a Nadáciou Aevis. Do súíaže sa zapojilo
12 škôl, z toho tri stredné školy. Āalšie tri školy podporili rozširovanie
Súkromnej prírodnej rezervácie Vlċia v þergove symbolickou kúpou
stromov, ale do súíaže sa priamo nezapojili.
Hodnotiaca porota zložená zo zástupcov všetkých troch organizácií
mala v tomto roċníku vzhïadom na poċet škôl o nieċo menej práce,
ale to neznamenalo ïahšie rozhodovanie. Vííazná škola vzišla z troch
škôl, ktoré predovšetkým aktívne pristúpili k šíreniu vedomostí o lesoch a ich význame. Stala sa Đou a titul Lesoochranárska škola
2015 získala základná škola z Popradu – Spojená škola
Letná.
Jej žiaci sa aktívne zapojili do lesoochranárskych aktivít urċených
pre verejnosí – pomáhali na infostánku v meste, zbierali podpisy pod
petíciu na ochranu vlkov. Tému lesa a ochrany vlka v tejto škole zapracovali do formálneho vyuċovania; na prírodovedných predmetoch
sa zamerali na lesy a ich ochranu a na búranie predsudkov voċi vlkovi. Premietali tiež tematicky zamerané olmy, žiaci si pozreli výstavu
Po nás potopa, vypoċuli prezentáciu o ochrane lesov a tvorili knihy
o Tatrách do súíaže Les ukrytý v knihe. Na rozšírenie SPR Vlċia
prispeli úctyhodnou sumou 230 € získanou predajom darċekových
predmetov na žiackej burze, ktoré si sami vyrobili v rámci tvorivých
dielní. O svojich aktivitách informovali médiá, napr. popradskú TV:
tvpoprad.sk/kup-si-svoj-strom-2/.
Za svoje aktivity a tvorivý prístup tak získali hlavnú cenu, ktorou
je živý beneoċný koncert zaujímavého hudobného zoskupenia Modré
hory. Uskutoċní sa 29. júna 2015 na pôde školy.
Na pomyselný stupeĐ vííazov porota zaradila ešte òalšie dve školy
a to Základnú školu s MŠ na Tajovského ulici v Poprade a Gymnázium Andreja Kmeía v Banskej Štiavnici.
Popradská škola využila viaceré formy propagácie významu lesov
a ich ochrany pre rôzne cieïové skupiny, priċom bola tiež veïmi kreatívna – rozhlasová hra a infostánok na škole, premietanie olmov, multimediálne prezentácie – napr. k dispozícii na webovej stránke tuul.
sk/material/chranme-lesy/. Oslovila tak široké publikum a výrazne
prispela k šíreniu informácií o lesoch. Neodmysliteïnou súċasíou boli
vychádzky do lesov so zážitkovým uċením a poċas infostánku na škole
vyzbierali sumu 100 €, ktorou prispeli na rozšírenie SPR Vlċia.

Žiaci Spojenej školy Letná poĉas školy v prírode bohatej na
zážitkovú výuĉbu, hry a besedy.

Stredoškoláci z Gymnázia Andreja Kmeëa v Banskej
Štiavnici informovali o potrebe ochrany lesov a vlkov širokú verejnosë v uliciach svojho mesta.

Zaujímavosíou strednej školy je to, že za väċšinou aktivít stála študentka školy, ktorá aj školu do súíaže prihlásila. V priebehu školského
roka napríklad zorganizovali v meste dvakrát infostánky pre širokú verejnosí, poċas ktorých informovali o problémoch nadmerných výrubov
stromov na biomasu a o potrebe celoroċnej ochrany vlkov a zbierali
podpisy pod petície. Na škole zorganizovali tri odborné prednášky
a súċasíou vianoċnej akcie urċenej pre širokú verejnosí bol infostánok
s letákmi a knihami o lesoch.
Obe tieto školy dostanú ċestné uznanie a knižný dar.
Každej zúċastnenej škole zašleme dve milé publikácie Stromy
k nám hovoĒí a Zpčv kĒídel, obe s nádhernými fotograoami stromov
ċi vtákov a s nadċasovými textami od viacerých autorov.
Všetkým uċiteïom a žiakom, ktorí sa zapojili nielen do tohto roċníka, ale aj do všetkých predchádzajúcich, patrí naša hlboká úcta a srdeċná vòaka za všetko, ċo robili a robia pre lesy a ich obyvateïov.
Naša veïká vòaka patrí predstaviteïom projektu Modré hory, ktorými sú raperi Lyrik a Bene, za odohratie koncertu bez nároku na
honorár.
Zatiaï sme sa rozhodli òalší roċník nevyhlasovaí. Naòalej však
v rámci svojich možností budeme aktivity škôl v tejto oblasti sledovaí a aktívnej škole udelíme titul Lesoochranárska škola. Školy, ktoré
majú záujem o spoluprácu, sa môžu obrátií na Viliama Bartuša (kontakty: 0911 779020, vilo@wolf.sk).
S úctou,
Ing. Juraj Lukáċ
náċelník LZ VLK

ZŠ s MŠ Tajovského v Poprade sa venovala lesoochranárskym aktivitám na škole aj v teréne. Infostánok o lesoch
doplnili zážitkovým uĉením v prírode, ako vravia:
„O lese sa najviac dozvieme v lese.“

Organizátor súíaže
Lesoochranárske zoskupenie VLK
082 13 Tulċík 310
tel./fax: 051 7789488
www.wolf.sk

Kontakt:
Viliam Bartuš
vilo@wolf.sk
0911 779020

Partneri súíaže

Nadácia Aevis
www.aevis.org

OZ TATRY
www.naskladkyniesmekratki.sk

Tento leták bol vytlaċený na 100 % recyklovanom papieri.

Žiaci zo Základnej školy Rozmarínová z Komárna pri poznávaní lužného lesa. Z tejto svojej prírodovednej expedície
potom na škole pripravili výstavu o lužnom lese.

