VIANOČNÁ LESNÁ PEDAGOGIKA VO ZVOLENE

EDITORIÁL
ZDRAVIE, ŠŤASTIE , POKOJ SVÄTÝ VINŠUJEME
VÁM...

Čas najkrajších sviatkov v roku sa nezadržateľne blíži a priam
klope na každé dvere. Niekedy viac komerčne a hekticky,
inokedy už len čakajúc na koniec práce a roka. S Vianocami sú
neodmysliteľne späté rôzne regionálne zvyklosti a obyčaje.
Veríme, že rodina lesných pedagógov je odchovaná na
tradíciách, ktoré si zachováva aj v pracovnej oblasti. Svedčia o
tom živé stromčeky, ktoré v tomto čase prinášame do škôl,
škôlok, nemocníc, či iných zariadení. Vianočné tvorivé dielne
ukazujú deťom široké možnosti tvorby z prírodných materiálov.
Možnosť darovať vlastnoručne vyrobený svietnik, zasneženú
šišku alebo drevenú ozdobu je len malou náplasťou na tlak
reklamy najrôznejších darov. Ale aj malými krôčikmi sa dá prísť
do cieľa. Mnohí z nás si na sklonku roku napriek pracovnej
zaneprázdnenosti našli čas, aby ho strávili s deťmi rozprávaním
o lese a jeho zimných krásach. To sú tie chvíle šťastia a pokoja,
ktoré lesná pedagogika dokáže
splniť...

Z úprimného srdca želáme všetkým lesným pedagógom
zdravie, šťastie a lásku. Nech lesná pedagogika rastie a
prekvitá vo všetkých lesoch Slovenska!
Vaši editori
Danka, Veronika, Aďa, Dáška, Majo a Rudo

Adventné obdobie nás upozorňuje na príchod najkrajších sviatkov
v roku - VIANOC, pre ktoré sú príznačné pokoj, radosť, splnené priania...
Aj lesní pedagógovia sa svojou troškou snažia obohatiť tieto chvíle.
Mnohí prinášajú do škôl, detských domov alebo nemocníc vianočné
stromčeky priamo z lesa. Iní spolu s deťmi pripravia hostinu pre zvieratá
a odnesú ju do krmelcov. My vo Zvolene sme pre deti pripravili tvorivé
dielne, kde si každý môže vyrobiť čarovný darček -zasneženú šišku,
voňavú svie čku, prírodný svietnik alebo oriešok želaní...

Snáď najväčšiu radosť sme priniesli malým pacientom Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Ozdobená JEDLIČKA JELINKA
a vlastnoručne vyrobené darčeky budú deťom pripomínať návštevu
lesníkov aj vtedy, keď sa zdravé vrátia do svojich domovov.

ROZHOVOR S NAJ LESNÝM PEDAGÓGOM ZA ROK 2017
Ing. Evka Vavreková, LSR, š.p. Z Revúca, bola na Sympóziu o lesnej
pedagogike zvolená za NAJ lesného pedagóga za rok 2017. Je to už
Evkine už druhé ocenenie jej oduševnenej práce v oblasti lesnej
pedagogiky. Evku sme oslovili na krátky, predvianočný rozhovor.
Pamätáš si, na svoj prvý kontakt s lesnou pedagogikou? Boli aktivity
– zážitkové hry, alebo samotné lesné vychádzky v tvojich začiatkoch
iné ako dnes?
Určite, áno už len v tom, že v začiatkoch sme chodili po školách a
škôlkach (boli sme u nášho OZ vyškolení len traja lesní pedagógovia),
oslovovali sme ich a pozývali na lesné vychádzky. Cez zážitkové hry
sme sa im snažili priblížiť život zvierat a poznávanie našich drevín.
Dnes školy oslovujú nás, až niekedy máme problém všetko obsiahnuť
v daných termínoch.
V rodine lesných pedagógov ste spolu s kolegyňami z OZ Revúca
veľkou inšpiráciou v aktivitách a tvorení s prírodným materiálom. Čo
inšpiruje Vás, ako vznikajú Vaše nové nápady?        
Nápady prichádzajú spontánne, niekedy je to inšpirácia z lesnej
vychádzky, inokedy zase nejaký nápad niekde v časopise, či nejakom
výklade. Ja si to hneď v hlave premietam, ako by som to urobila
z prírodného materiálu, čo by som na to použila a hneď si vytváram
fiktívny obraz ako by to asi vyzeralo alebo je to spoločné dielo, keď
každá povie svoju myšlienku až nám vznikne hotové dielko.
Titul NAJ lesného pedagóga si v tomto roku získala už po druhý krát.
(prvý krát v roku 2013 , pozn. redakcie). Sú tvoje pocity rovnaké
alebo odlišné, ako keď si ocenenie získala po prvý krát?
Keď som tento titul získala prvý krát bola som veľmi milo
prekvapená, no tentoraz ma to poriadne zaskočilo. Vôbec som
s niečím takým nerátala, pretože som to brala tak, že keď už som ho
raz získala, tak titul NAJ lesný pedagóg by mal získať iný aktívny
lesný pedagóg. Samozrejme, som zato všetkým, ktorí mi dali dôveru,
veľmi vďačná, že si cenia moju prácu a dúfam, že budem pre nich
inšpiráciou.

Lesná pedagogika je pre všetkých nás nielen prácou, ale hlavne
poslaním, ktoré nás napĺňa radosťou a odzrkad ľuje sa aj v našom
osobnom živote. Ktoré záľuby a aktivity, okrem lesnej pedagogiky,
vypĺňajú tvoj osobný život?
Rada pracujem v záhradke, je to taký relax od papierov. Veľmi rada
čítam knihy a musím sa priznať, že stále mám rada rozprávkyhlavne tie naše krásne slovenské, ale aj grécke bájky, či mytológiu.
Rada si pozriem prírodopisné a cestopisné filmy.
V poslednom období vrhá na lesníctvo tieň nepriaznivá reputácia
v očiach spoločnosti. Myslíš si, že lesná pedagogika svojimi
programami a projektmi, má možnosť pomôcť vyriešiť existujúce
komunikačné problémy v lesníctve?
Či dokáže vyriešiť existujúce komunikačné problémy v lesníctve, to je
ťažko posúdiť, ale myslím si, že určite dokáže aspoň čiastočne
zmierniť. No, chce to veľa trpezlivosti a láskavého vysvetľovania,
nezlomnej vôle a odhodlania. No nie je to len na jednu vychádzku.
Uzatvára sa rok 2017. Bilancujeme uplynulé a plánujeme ten rok
nasledujúci. Čím sú výnimočné tvoje vianočné sviatky? Dávaš si do
nového roka aj osobné predsavzatia?
Neviem, či sú výnimočné, ale určite sú pre mňa sviatkami pokoja
a rodiny. Zdá sa mi, akoby čas plynul rýchlejšie a preto si cením
každú chvíľku strávenú v kruhu rodiny a s mojimi blízkymi, lebo
spomienky už nikdy nenahradia to teplo, lásku a pokoj daného
okamihu. Osobné predsavzatia som si nikdy nedávala, veď život
prináša nové výzvy každý deň.

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA LESNEJ PEDAGOGIKY
Počas slávnostného otvorenia Lesníckych dní 2017 vo Zvolene sa
lesnícke inštitúcie zaviazali zrealizovať zážitkové programy lesnej
pedagogiky a to s cieľom podpory značky Zvolen – mesto lesníctva.
Zhmotnenie tejto myšlienky predstavovala darčeková poukážka
odovzdaná klientom zariadenia Strediska Domov sociálnych služieb
Symbia vo Zvolene. Lesní pedagógovia a lesníci tak v období apríl až
december 2017 pripravili niekoľko zážitkových programov lesnej
pedagogiky – lesnícke čítanie o tom, že nie je list ako list,
prechádzky po mestských parkoch, vianočné tvorenie a iné.

TIPY NA AKTIVITY

ZASNEŽENÁ BOROVICOVÁ ŠIŠKA

VIANOČNÉ OZDOBY Z LESA

Na konce viacerých šupín borovicových šišiek nanesieme bielu
temperovú, prípadne akrylovú farbu. Po uschnutí farby, na širší koniec
šišky omotáme pomedzi šupiny špagát, prípadne tenkú stužku, ktorú
na báze šišky uviažeme do hrčky, tak, aby konce špagátu vytvárali
možnosť šišku zavesiť. Na špagát môžeme navliecť drevenú korálku,
prípadne ho dozdobiť mašľou.
Pomôcky: borovicové šišky, biela temperová/akrylová farby (prípadne
snehová pasta – obchod s kreatívnymi potrebami), špagát, stuha
a drevené korálky.

Vianočný stromček – produkt z lesa. Odveký symbol slovenských
Vianoc, býva v súčasnosti ozdobený krásnymi mašľami
a vianočnými guľami v rôznych farebných trendy farbách. Les
ponúka množstvo prírodného materiálu, z ktorého vieme pripraviť
čarovnú, a hlavne tradičnú vianočnú výzdobu.

ORIEŠOK VIANOČNÝCH ŽELANÍ

Vlašský orech vylúskneme a vyberieme jadro. Pripravíme si štvorec
alobalu (prípadne iný trblietavý obalový materiál) a špagát. Medzi dve
polovice orechových škrupiniek, vložíme prehnutý špagát tak, aby sa
dala následne ozdoba zavesiť. Celý orech spolu so špagátikom
zabalíme do alobalu. Do orieška si môžu deti vysloviť svoje
najtajnejšie priania, ktoré si zavesia na vianočný stromček.
Pomôcky: Škrupiny s vlašských orechov, špagát, alobal cca 10x10cm.
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