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UROBME NAŠE MESTÁ ZELENŠÍMI, ZDRAVŠÍMI 
A ŠŤASTNEJŠÍMI MIESTAMI PRE ŽIVOT! 

Milí lesní pedagógovia, 

úvodné motto patrí jednému pre lesníkov špeciálnemu 
sviatočnému dňu a vyzýva nás, aby sme sa zapojili, aby 
sme boli aktívni, aby sme niečo urobili... 

O význame lesov pre život na našej planéte Zem hádam 
nikto nepochybuje. Tiež sa všeobecne predpokladá, čo 
všetko vďaka lesom ľudstvo má. Ale je to naozaj tak? Vie 
napríklad bežný obyvateľ mesta oceniť funkciu lesov vo 
vzťahu k tvorbe kyslíka?  

Pre mestá má obrovský význam akákoľvek zeleň – parky, 
aleje, stromy, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne 
plochy, lesy v okolí mesta a vôd, zeleň v okolí obytných 
blokov, škôl, rekreačných, športových, zdravotníckych 
zariadení,...  

Vo februárovom prieskume, ktorého cieľom bolo zistiť 
názory obyvateľov Zvolena,  12. podľa počtu obyvateľov 
najväčšieho mesta na Slovensku, vyplynulo nasledovné: 

- 93% Zvolenčanov si myslí, že je potrebné zveľaďovať 
zelené plochy v meste 

- u 94% obyvateľov mesta Zvolen vyvoláva pohľad na 
zelené plochy v meste pozitívne pocity 

- 52% Zvolenčanov využíva zelené plochy na rekreáciu a 
oddych, 22% na šport, 9% na vzdelávanie, 7% na kultúru 
a 10% obyvateľstva na iné účely 

- 32% obyvateľov navštevuje lesy v okolí Zvolena 1 x do 
týždňa, 29% 1x do mesiaca a napríklad 7% obyvateľov 
nenavštevuje lesy vôbec! 

21. marec ako Medzinárodný deň lesov chce práve v 
tomto roku poukázať na význam zelených plôch (plochy, 
na ktorých rastú rastliny, dreviny schopné fotosyntézy), 
vrátane lesov, a to hlavne pre obyvateľov miest. Aj my 
lesní pedagógovia môžeme svojimi aktivitami prispieť 
k tomu, aby platilo, že: zelené mestá = živé miesta. 

Vaši editori 
Danka, Veronika, Aďa, Dáška, Majo a Rudo 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ LESOV 2018 

21. marec ako Medzinárodný deň lesov je oslavovaný  od 
roku 2012 a vyhlásený bol Generálnym zhromaždením OSN 
ako aj jej organizačnou súčasťou Organizáciou pre výživu a 
poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organisation, 
FAO).  

Je venovaný oslave lesa a zvyšovaniu povedomia o význame 
všetkých typov lesov na svete, ale aj stromov mimo lesa. 
Práve v tento deň  sú krajiny sveta vyzývané vyvinúť lokálne, 
národné či medzinárodné úsilie na zorganizovanie aktivít, 
ktoré sú zamerané na lesy a stromy, ako aj kampane na 
výsadbu stromov.  

Témou roka 2018 sú Lesy a udržateľné mestá (viď logo). 
Tento deň dáva šancu lesníkom komunikovať s verejnosťou, 
kedy môžu vyzdvihnúť napr. trvalo udržateľné 
obhospodarovanie lesov, zdôrazniť význam prímestských 
lesov a lesov s rekreačnou funkciou či hovoriť o 
hospodárení lesov, kde vlastníkom je obec/mesto.                                 

-vj-  

 

Využijú lesníci ponúkanú šancu?  
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KALENDÁRIUM  

 
21.3.2018 Medzinárodný deň lesov – Lesná pedagogika 
pre základné školy; NLC Zvolen 
22.3.2018  S múzeom do lesa – Vedomostná súťaž pre 
základné školy; LDM Zvolen 
20.4.2018  Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2018 
vo Zvolene, Nám. SNP Zvolen; NLC a partneri 
11.5.2018  S lesníkom do lesa,  zážitkový deň v lese; 
Lesy mesta Spišská Belá 
16.5.2018 Lesnícky deň v Košiciach, Mestský park; ML 
Košice 
1.6.2018  Zahrajme sa v lese, zážitkové dopoludnie pre 
najmenších vo Zvolene, park J.D.Matejovie Zvolen; NLC 
Zvolen 
15.6.2018  Kremnický zelený poklad, vedomostná 
súťaž; Mestské lesy v Kremnici 
19.6.2018 Slávnostná promócia Detskej lesníckej 
univerzity, NLC Zvolen 
19.6.2018 Putovná sova 2018, vedomostná súťaž, 
Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica 
20.-21.6.2018  Detské dni Sv. Huberta; zážitkový deň 
pre deti; Múzeum vo Sv. Antone 
21.6.2018  Slávnostné vyhodnotenie projektu Les 
ukrytý v knihe 2018, Krajská knižnica vo Zvolene; NLC 

NÁRODNÁ KONFERENCIA  ENVIRONMENTÁLNEJ 
VÝCHOVY, VZDELÁVANIA A OSVETY 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

V dňoch 30. až 31. januára 2018 sa pod záštitou 
Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR konala Národná 
konferencia Environmentálnej výchovy, vzdelávania 
a osvety na Slovensku (EVVO).   

Takmer 100 účastníkov sa stretlo na pôde Katedry 
ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, aby 
spoločne diskutovali o súčasnom stave 
environmentálnej výchovy.  So svojimi príspevkami 
vystúpilo 35 účastníkov z oblasti školstva, vedeckých 
inštitúcií, neziskových organizácií.  Medzi nimi boli aj 
zástupcovia Národného lesníckeho centra, ktorí 
prezentovali Lesnú pedagogiku ako jednu z možností 
inovatívnych foriem vzdelávania environmentálnej 
výchovy. 

Zo záverov konferencie vyplýva, že súčasný stav EVVO 
nie je dostačujúci k tomu, aby v plnej miere napĺňal ciele 
výchovy v zmysle udržateľného rozvoja. Dôvodov je 
viacero, okrem iného absencia štátnej stratégie EVVO, 
chýbajúce štandardy vzdelávania, absentujúci systém 
pregraduálnej výchovy, nízka úroveň spolupráce, 
chýbajúca systemizácia štátnej podpory, nízka sieť 
ekocentier a iné. 

Aj táto situácia nás utvrdzuje v tom, že Lesná 
pedagogika má význam v neformálnom vzdelávaní detí 
a žiakov. Je potrebné pracovať a hľadať spôsoby pre  
budovanie pozitívneho vzťahu k prírode,  odovzdávanie 
odborných informácií a vytváranie úsudkov na základe 
vlastného poznania a zažitých udalostí. Napríklad aj tých 
s lesným pedagógom.   

  - dl -  

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM LESNÁ PEDAGOGIKA MÁ 
SVOJU PRVÚ ŠTUDIJNÚ PRÍRUČKU 

Národné lesnícke centrum ako koordinátor Lesnej 
pedagogiky na Slovensku vydalo v roku 2018 ďalší 
hodnotný materiál, ktorého cieľom je skvalitnenie 
akreditovaného vzdelávacieho programu Lesná 
pedagogika.    

Študijná príručka je určená pre frekventantov 
akreditovaného vzdelávacieho programu. Obsahovo 
korešponduje s cieľmi a študijnými osnovami. Autori 
textov sú zároveň lektormi daného programu.  

Proces tvorby, písania, grafických úprav a finalizácie 
príručky nebol vôbec jednoduchý. O to väčšmi nás teší, 
že prvú študijnú príručku si budú môcť prevziať noví 
lesní pedagógovia už na jeseň tohto roku. 

Na záver treba poďakovať všetkým autorom a kolegom 
z NLC, ktorí svojím osobným vkladom prispeli 
k vytvoreniu tohto diela.  „Veríme, že poznatky 
a skúsenosti autorov zhmotnené na listoch tejto knihy 
nebudú jesennou opadankou lesného zákutia, ale stanú 
sa podnetnou inšpiráciou lesným pedagógom pri ich 
tvorivej a krásnej práci“.     

-dl- 
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TIPY NA AKTIVITY LESNEJ PEDAGOGIKY 

ZELENÝ AUTOBUS 

Na vyhradenej ploche v lese/parku/zelenej ploche sa 
deti na povel lesného pedagóga rozutekajú na 
zaujímavé miesta a určia si stanovište zastávky, kde 
čakajú na zelený autobus. Vopred určený šofér 
naštartuje pomyselný autobus a začne jazdiť 
a zastavovať na zastávkach, na ktorých deti čakajú na 
zelený autobus. Deti postupne nastupujú do radu za 
sebou, čím nakoniec vytvoria jednu dlhú húsenicu – 
v našom prípade autobus MHD. Spoločne s deťmi 
môžeme autobus pomenovať po konkrétnej linke 
v danom meste. Hra je tímová, podporuje koordináciu, 
dá sa na nej vysvetliť výhoda cestovania MHD pred 
autami.                    Autorka: Dana Loyová (NLC) 

 

ZVUKOVÁ MAPA 

Deti na zelenej ploche v meste/obci (parku, trávniku, 
aleji a pod.) počúvajú chvíľu so zavretými očami zvuky 
okolo seba a zakresľujú do svojej kresby. Následne si 
s lesným pedagógom vyhodnotia zvukovú mapu: 
 Aké zvuky sa vám podarilo zachytiť?  
 Boli počuté zvuky pre Vás príjemné/nepríjemné? 

Popíšme si jednotlivé zvuky – aký emotikon by ste 
priradili k jednotlivým zvukom? 

 Chceli by ste nejaký zvuk doplniť/zrušiť? 
Hra je zameraná na zmyslové vnímanie okolia 
a životného prostredia miesta kde žijú deti. Hru možno 
doplniť o  porovnanie zvukovej mapy vytvorenej v lese. 

Autor: Joseph Cornell (USA) 
 

     LES UKRYTÝ V KNIHE 2018 

MATKOU NAŠOU VLTAVIENKA, OTCOM DUNAJ VALNÝ.. 
Už po 8. krát knižnice privítajú vo svojich priestoroch 
všetky deti, ktoré sa chcú dozvedieť ako je LES UKRYTÝ 
V KNIHE. Celoslovenská kampaň, ktorá sa tohto roku 
bude niesť v znamení 100. výročia vzniku 
Československa, bude prebiehať v termíne od 1. apríla 
do 18. mája 2018, kedy knižnice zintenzívnia svoju 
činnosť a spolu s lesnými pedagógmi pripravia 
zaujímavé aktivity, kde hlavnú úlohu bude mať kniha 
a les. Jej cieľom je poukázať na význam lesa a podporiť 
nielen čitateľskú ale aj prírodovednú gramotnosť. Po 
prvý krát sme oslovili s ponukou na účasť v kampani aj 
české knižnice, ktoré prejavili záujem a tým si 
pripomenieme kultúrno-historické prepojenie oboch 
národov. Súčasťou kampane je korešpondenčná súťaž 
v tvorení vlastnej knihy. Žiaci základných škôl budú 
tohto roku vytvárať česko-slovenský LESNÝ SLOVNÍK. 
Uzávierka súťaže je 31. mája 2018.  

Už teraz sa tešíme na slávnostné  vyhodnotenie, ktoré 
sa uskutoční 21. júna 2018 v Krajskej knižnici vo 
Zvolene.                                                                             -ds- 
 

LESNÁ PEDAGOGIKA V ZAHRANIČÍ   

EURÓPSKA LETNÁ LESNÁ ŠKOLA PRE MLADÝCH  
V NEMECKU  OD 9.  DO 13.  JÚLA 2018 

Združenie pre ochranu nemeckých lesov ponúka 
možnosť pre 60 mladých záujemcov z celej Európy vo 
veku od 18 do 22 rokov zúčastniť sa letnej školy 
Creating Forest Experiences na hrade Freisburg 
v Nemecku. Letná škola je pre všetkých účastníkov 
bezplatná. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. 4. 
2018. 

Viac informácii na webovej stránke: 
http://www.sdw.de/projekte/summerschool  

alebo na facebooku: 
https://www.facebook.com/events/363720697437051/ 

http://www.sdw.de/projekte/summerschool
https://www.facebook.com/events/363720697437051/

