VEĽKÉ ČESKO-SLOVENSKÉ SRDCE

EDITORIÁL
Milí lesní pedagógovia,
je tu leto, čas dovoleniek a oddychu. Ak sa obzrieme na
množstvo aktivít lesných pedagógov, ktoré sa už v tomto
roku realizovali, trochu oddychu sa určite zíde každému
z nás. Známe podujatia ako Lesnícke dni, Stromy poznania,
Deň Zeme, Plavenie dreva v Rakytove, S lesníkom do lesa, Les
ukrytý v knihe, Detská lesnícka univerzita, Detské dni svätého
Huberta, Putovná sova, Prezentačný deň lesnej pedagogiky
či Kremnický zelený poklad boli sprevádzané aj množstvom
lesných vychádzok či besied na školách.
Ale aktivity lesných pedagógov neutíchajú ani počas letných
mesiacov a mnohí spolupracujeme na Česko-slovenskom
detskom lesnom tábore, XVII. Dni stromu alebo
Agrokomplexe.
Spoločne si tak zaželajme aby sme si popri pracovných
povinnostiach našli v lete čas aj na oddych a využili ho
naplno. Aby sme na dovolenkách zabudli na stres a všedné
pracovné aj súkromné starosti. Aby nám leto, slnko, voda,
príroda a rodina okolo nás „dobili baterky“ na druhú
polovicu roka.
Zaželajme si voňavé leto, príjemné počasie, veľa zážitkov
a žiadny stres.

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

Aj po 100 rokoch máme veľa spoločného - rozumieme
ich jazyku, sú pre nás susedmi, často krát chodíme do ich
krajiny za rodinou. Pri historickom poohliadnutí sa je rok 2018
pre nás výnimočný. Pripomíname si totiž, že kedysi Česi a
Slováci vytvárali spoločný štát. Aj keď v priebehu tých dlhých
sto rokov nastali situácie, ktoré nás ako krajiny rozdelili, naše
srdcia stále majú k sebe veľmi blízko. Svedčí o tom aj
zrealizovaný Česko-slovenský detský lesný tábor.
Cieľom lesného tábora pre 20 detí zo Slovenskej a 20
detí z Českej republiky bolo oboznámenie mladej generácie so
spoločnou lesníckou históriou ako aj zvýšenie aktívneho
ovládania a využívania oboch jazykov. Tábor sa realizoval v
termíne od 01. do 08.07. 2018 v účelovom zariadení lesnej
tábora
pedagogiky a rekreácie Antonstál. Program
zastrešovali certifikovaní lesní pedagógovia z oboch krajín
Stromy sú nemými svedkami plynúceho času – a tie v
blízkosti česko-slovenskej hranice vydali svedectvá zapísané v
ich letokruhoch. Biele Karpaty a bukové lesy ponúkli pre deti
veľa príležitostí na poznávanie lesného prostredia, lesníckej
práce, spoločnej histórie. Rozoznať lesné dreviny, poskytnúť
prvú pomoc v lese, využiť na hru obyčajnú drevenú palicu,
spoločne sa zabaviť pri športe, vytvoriť si prírodný lapač snov,
napísať domov pohľadnicu, vedieť pomenovať pomôcky
lesníka, stáť jednou nohou na česko-slovenskej hranici,
zúčastniť sa Lesníckej olympiády či súťaže Česko – Slovensko
má talent, zažiť atmosféru nočného lesa – to všetko (ba i viac!)
ponúkol program realizovaný slovenskými a českými lesnými
pedagógmi. Nechýbali výlety do Českej republiky i na
historické miesta v Slovenskej republike.
„Ema mi doma řekla, že měla od tábora velké očekávání,
ale pobyt ho jasně předčil,“ zhodnotil tábor jeden z ockov.
Krásne prianie bolo vyjadrené aj nasledovnými detskými
slovami: “Bolo by super, keby aj na budúci rok bolo nejaké
česko-slovenské výročie, na počesť ktorého by sa tábor mohol
opäť konať. Budem sa ho môcť zúčastniť, aj keď budem mať už
13 rokov?“ Čo dodať na záver? Je jasné, že spoločná história
Čechov a Slovákov sa nedá zaprieť a akoby sa prenášala z
generácie na generáciu. Trošku však treba tomu pomôcť napríklad aj takým obyčajným zorganizovaním jedného Československého detského lesného tábora.

LES UKRYTÝ V KNIHE

KREMNICKÝ ZELENÝ POKLAD

Ôsmy ročník celoslovenskej kampane Les ukrytý
v knihe sa v jubilejnom roku 2018 niesol v znamení stého
výročia československej vzájomnosti. Spoločná história
dvoch národov žijúcich v jednom štáte sa prirodzene prejavila
aj v lesnom hospodárstve. Množstvo významných lesníkov
tohto obdobia sa zapísalo do spoločnej lesníckej kroniky a ich
poznatky tvoria dodnes základ lesníckeho vzdelávania
v oboch krajinách. Kedysi bežné počúvanie, čítanie, či
rozprávanie v českom jazyku už nie je také samozrejmé.
Najmä nie pre tých mladších, skôr narodených.
Aj toto boli pohnútky, ktoré organizátora kampane
Národné lesnícke centrum viedli k tomu, aby túto tému
pretavil do projektu. A tak sa počas 7 týždňov jeho trvania
v 52 zapojených knižniciach zo Slovenska čítalo a písalo po
česky, hralo česko – slovenské pexeso, odhaľoval sa tajomný
príbeh histórie zapísaný v dreve našich stromov.
Vyvrcholením projektu je už tradične súťaž o tvorbu
Naj lesnej knihy, ktorej hlavnou témou bol Lesný slovník
s podmienkou v dvoch jazykových prevedeniach. Do súťaže
bolo zaslaných 256 detských prác z 33 škôl a knižníc.
Veľmi si vážime, že tento rok sa do projektu zapojili aj dve
české knižnice a kolegovia lesní pedagógovia z Českej
republiky.
Ocenenie najaktívnejšieho lesného pedagóga v projekte si za
slovenskú stranu prevzala Ing. Veronika Jaloviarová a za českú
Ing. Kamil Bjaček.
Srdečne blahoželáme!

Zelený a či zlatý poklad by ste radšej vlastnili?
Viacerí by dozaista odpovedali, predsa ZLATÝ! Ale aj ZELENÝ
má vysokú hodnotu. Jeho výnimočnosť a nevyčísliteľná
hodnota spočíva v bohatstve našich lesov. O ten KREMNICKÝ
ZELENÝ POKLAD 15. júna 2018 zabojovalo už po štvrtý krát
17 družstiev v dvoch kategóriách. Pripravené disciplíny ako
matematika v lese, história mesta, geografia, lesnícke
činnosti, včely v meste, lesné kľúče, lesné sudoku, či zvieratá
preverili vedomosti, ale aj zručnosti žiakov. Zdanlivo
jednoduché veci, napr. lesné sudoku dalo zabrať viacerým
„hlavičkám“. Najväčšmi však deti potrápili lesné kľúče na
určovanie drevín, s ktorými sa ešte nikdy nestretli. Záverečné
vyhodnotenie sa nezaobišlo bez „rozstrelovej“ úlohy, a tak si
napokon putovnú cenu až do ďalšieho ročníka budú môcť
vychutnávať v ZŠ Žiar nad Hronom.
Podujatie v spolupráci s partnermi pripravujú Mestské
lesy v Kremnici a my im ďakujeme, že aj takouto formou
vracajú deti do prírody:)

Učenie o lese má veľký význam. Potvrdzujú to aj ďalší
úspešní absolventi DETSKEJ LESNÍCKEJ UNIVERZITY.
V poradí už 8. ročník projektu Detská lesnícka univerzita sa
skočil 19. júna 2018 slávnostnou promóciou 45 absolventov
tohto netradičného štúdia. Deti zo základných škôl zo
Zvolena, Sliača, Vígľaša, Badína i Banskej Bystrice tak rozšírili
svoje vedomosti o lese, lesníckej práci i lesnom
hospodárstve.

DEŇ DETÍ V LESNÍCKOM ARNORÉTE KYSIHÝBEL
...Prvý jún má deti rád... my to vieme a nezabúdame ani v
tento deň na našich najmilších a najmenších! Lesní
pedagógovia dnes pripravili skvelý program pre deti po
celom Slovensku. My zo Zvolena sme sa stretli s deťmi v
Banskej Bystrici a v Lesníckom arboréte Kysíhýbel a to
v rámci projektu s akronymom TreeJoy (Common heritage,
joint future – Trees without borders SKHU/1601/1.1/217).

AJ SENIORI SA NA CHVÍĽU STALI DEŤMI
"Pekné klobúčike, pekné djovčence"... Pekné a príjemné
dopoludnie v srdci prírody na Podskalke. Lesní pedagógovia z
NLC na pozvanie Obecných lesov Sása pripravili Lesnícky deň
pre klub seniorov zo Sásy a okolia. Dopoludnie sa nieslo v milej
atmosfére a ochote zapájať sa do pripravených aktivít. Guľáš,
lesný kvíz a lesnícka hymna ukončilo toto nezabudnuteľné
posedenie.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti pre cestovný ruch i
zvýšenie návštevnosti tohto objektu cez rekonštrukciu a
revitalizácie areálu arboréta Kysihýbel a Botanickej záhrady
(u maďarského partnera. Okrem týchto činností sa v okolí
arboréta obnoví NCH Kysihýbel a v arboréte sa postaví nové
návštevnícke centrum, včelie úle, drevené objekty pre
„hravý šport“ a interaktívne objekty lesnej pedagogiky.

TIP NA AKTIVITU - LESNÁ KIMOVKA
Aktivita je zameraná na poznávanie a pozornosť. Lesný
pedagóg pripraví 6-8 kusov prírodnín (listy, rastliny, kôra,
konáriky a iné), ktoré pochádzajú z lesa v najbližšom okolí.
Prírodniny sú pred aktivitou zakryté klobúkom alebo šatkou.
Úlohou skupiny detí je po odkrytí 1 minútu pozorovať
prírodniny. Lesný pedagóg ich znovu zakryje a úlohou detí je
nájsť prírodniny v lese. Každý jednotlivec hľadá svoju sadu
prírodnín samostatne. Po vopred určenom časovom limite,
lesný pedagóg spolu so skupinou vyhodnotí, aké prírodniny
boli pripravené a koľko prírodnín sa jednotlivcom podarilo
nájsť a priniesť.
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