
Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27 Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 27
051-7789138, www.gpf.sk 051-7789488, www.wolf.sk

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

Vážení pedagógovia, milí žiaci,

už po ôsmykrát Vás oslovujeme s výzvou zapojiť sa do
celoslovenskej súťaže o najlepšiu Lesoochranársku školu
roka. Jej charakteristickým heslom by mohlo byť školy
o lese a pre les.

Zapojiť sa môžu základné a stredné školy, ktoré sa v apríli
a máji budú vo zvýšenej miere venovať aktivitám
zameraným na poznávanie lesov a pomoc lesom, a to nielen
v chránených územiach, ale aj v okolí obcí a miest.
V poslednej dobe aj tieto lesy, ale aj stromy a kríky rastúce
na pasienkoch a lúkach, začínajú miznúť. Je na Vás, akú
lesoochranársku činnosť si vyberiete, ale budeme radi, ak
bude pribúdať aktivít mimo školu, kde sa deti učia
spoznávať lesné ekosystémy na vlastné oči.

Súčasťou tohto listu je leták Čo môžete urobiť pre lesy
s návrhom aktivít, ale veríme, že sa znovu stretneme
s množstvom zaujímavých a kreatívnych nápadov, ako
upozorniť na problémy lesov a nevyhnutnosť ich ochrany.

Posledný termín na zaslanie prihlášok je 9. jún 2010
(rozhoduje poštová pečiatka) na adresu LZ VLK, 082 13
Tulčík 27. Pošlite nám popis Vašich aktivít v tlačenej forme
a fotodokumentáciu, ktorá môže byť aj na CD nosiči (aspoň
dve fotografie z najvydarenejších aktivít v kvalite pre tlač).
Nezabudnite uviesť adresu školy a telefónne číslo na
kontaktnú osobu. Prosíme Vás, neposielajte nám
powerpointové prezentácie.

O víťazovi rozhodne trojčlenná porota v zložení zástupcov
oboch organizátorov, VLK-a a Nadácie Zelená nádej
a pedagóga základnej školy. S výsledkami Vás oboznámime
do konca školského roka. Hodnotiť sa bude kreativita aktivít
škôl i samotných žiakov, prínos aktivít pre lesy
i k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov a prihliadať sa
bude aj na celoročnú činnosť školy v tejto oblasti.

V prípade Vašich otázok píšte na maria@wolf.sk, alebo
volajte na 051 7789488, či 0911 779060.

Na záver zopakujem to, čo sa už, žiaľ, častokrát považuje
len za frázu. Robme všetko preto, aby sme tieto naše
spoločné lesy zachovali aj pre ďalšie generácie a asi je
celkom aktuálne zdôrazniť želanie, aby sme ich odovzdali
v lepšom stave, v akom sú v súčasnosti a nie naopak.
Úprimne ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa o to veľmi
snažia a všetkým žiakom, ktorí si dôležitosť lesov
uvedomujú už teraz.

S úctou,

Ing. Mária Hudáková

LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA 2010

VYHRAJTE KONCERT

MIRA ŠMAJDU

Tentoraz sa víťazná škola môže tešiť na živý koncert speváka
Mira Šmajdu, ktorý sa uskutoční v mieste sídla školy začiatkom
nového školského roka v septembri 2010. Ďalšie školy, ktoré
porotu zaujmú, získajú knižné publikácie a každej zúčastnenej
škole k letáku s vyhodnotením súťaže pribalíme DVD s novým
unikátnym prírodopisným filmom zo slovenských hôr, ktorý určite
poteší.


