
 

Krok za krokom smerom k lesu 
 

NÁZOV PROJEKTU: celoslovenská kampaň Krok za krokom smerom k lesu  

KOORDINÁTOR  PROJEKTU: Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva 

a vzdelávania Zvolen (NLC- ÚLPV Zvolen).  

PARTNERI PROJEKTU: š.p. LESY SR, ML Košice 

CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci II. stupňa ZŠ  (6 .-7.. ročník) 

CIEĽ PROJEKTU:  

 Podporiť výchovu mladej generácie zameranú na environmentálne správny prístup 

k lesu a životnému prostrediu. 

 Poskytnúť mladej generácií rady, odporúčania, pravidlá  pre správanie sa k lesu a 

v lese, pozitívne formovať ich postoje v oblasti správania sa k svojmu prostrediu. 

  Prispieť k poznaniu vlastného okolia, regiónu s myšlienkou urobiť niečo prospešné 

pre svoje okolie. 

 Priblížiť lesy, ich dôležitosť a ich celospoločenský prínos pre spoločnosť.  

Projekt sa zaoberá globálnymi problémami Zeme a naším prístupom k prírodným zdrojom. 

Rozoberá 3 nosné témy:  

 Voda a les 

 Odpady a les 

 Ovzdušie (doprava) a les 

NÁSTROJE NA SPLNENIE CIEĽA:  

 Prednášky, besedy a diskusie s lesníkmi 

 Lesné vychádzka s lesným pedagógom 

 Samostatná práca žiackych tímov, aktívne plnenie vytýčených úloh 

 Motivácia formou súťaže medzi žiackymi tímami 

PODPORNÝ MATERIÁL PROJEKTU: 

 LESNÝ ZÁPISNÍK pre každého žiaka, obsahujúci odporúčania a tipy ako sa správať 

v lese, ako prispieť k zmene svojho správania sa vo vzťahu k lesu. V lesnom zápisníku sú 

zároveň zadané úlohy pre jednotlivcov, ale aj pre celý žiacky tím.  

 Súhrnný lesný zápisník, ktorý obsahuje: 1. spoločné vyhodnocovacie dotazníky 

                 2. úlohy pre tím 

 3. „Mojich 10 krokov pre les“ 



 4. súhrnná správa o činnosti žiackeho tímu 

 5. priestor na fotodokumentáciu 

 Plagát o projekte 

 Certifikát o účasti pre každý žiacky tím 

 Diplomy pre víťazov 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:  

 Do súťaže sa automaticky zapája každý žiacky tím, ktorí do termínu uzávierky –          

splní dané úlohy vyplývajúce z LESNÉHO ZÁPISNÍKA a doručí kompletne vyplnený 

Súhrnný lesný zápisník  na adresu NLC. 

 Pri hodnotení sa bude prihliadať na : 1. na vypracovanie všetkých úloh 

2. správnosť odpovedí  

3. na originálnosť a reálnosť jednotlivých krokov 

s konkrétnym prínosom a dopadom pre 

jednotlivé regióny v úlohe „ Mojich 10 krokov 

pre les“. 

 Odmenené budú tri najlepšie žiacke tímy. 

 

KONTAKT (adresa doručenia vypracovaných lesných zápisníkov): 

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 

Ing. Dana Loyová 

Sokolská 2  

960 01 Zvolen  

Tel.: 045/52 02 203 

E-mail: loyova@nlcsk.org 
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