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ÚVOD
Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, 

milí priatelia lesa!

Začiatok roka 2013 sme štartovali plní elánu a opti-
mizmu, s priehrštím predsavzatí osobných,  pracovných, 
ktoré sa týkali aj lesnej pedagogiky. Sme za prvou po-
lovicou  roka a možno sa trochu patrí zrekapitulovať si 
doterajší vývoj. Sme úspešní v napĺňaní cieľov? 

Doterajšia bilancia v oblasti lesnej pedagogiky je: 
úspešná realizácia 2 celoslovenských projektov, ukon-
čený 3. ročník Detskej lesníckej univerzity, spustenie 
nového modulu nadstavbového seminára pre lesných 
pedagógov, vyškolenie nových lesných pedagógov, 
ukončená evidencia a aktualizácia domovskej stránky, 
príprava nových metodických materiálov, desiatky les-
ných vychádzok... 

Či tento stav je alebo nie je priaznivý posúďte sami. 
Lesná pedagogika nie je pasívna. Vyvíja sa a napreduje. 
Núti nás byť aktívnymi, kreatívnymi a neustále sa zdoko-
naľovať lebo táto práca má zmysel.

Inšpiratívne leto plné pekných zážitkov Vám želajú editorky 
Dana Loyová, Andrea Melcerová, Ľudmila Marušáková.

VÍŤAZNÁ FOTOGRAFIA SÚŤAŽE
Ako zachytiť ten správny okamih v lesnej pedago-

gike alebo základy fotografovania. Toto je jedna časť 
nadstavbového seminára modulu A, kde sa účastníci 
oboznámia so základnými pravidlami a princípmi fo-
tografovania. Po teoretickej príprave nasleduje nácvik 
praktických zručností priamo na lesnej vychádzke. Úlo-
hou lesných pedagógov je zachytiť ten správny moment, 
okamih, ktorý by dokázal „bez ďalších slov“ vypovedať 
o atmosfére danej situácie. Fotografie postupujú do už-
šieho výberu a porota vyberie jednu víťaznú fotografiu. 
Pre tento rok sa víťazným záberom stáva fotografia od 
lesného pedagóga Ivana Hanulu z Lesníckeho a dre-
várskeho múzea vo Zvolene.

Cena bude odovzdaná na stretnutí lesných pedagógov 2013.

NADSTAVBOVÉ SEMINÁRE 
LESNEJ PEDAGOGIKY 

V rámci zabezpečovania kontinuálneho vzdelávania 
lesných pedagógov NLC zrealizovalo v mesiaci jún dva 
nadstavbové semináre v dvoch moduloch A a B. 

Cieľom seminárov je prinášať inovatívne témy za-
merané na podporu využívania nových, netradičných 
metód a stratégií v lesnej pedagogike. Hlavnými témami 
modulu A, ktorý sa uskutočnil už po druhý krát  sú muzi-
koterapia,  základy fotografovania a nová terminológia 
v lesníckej zoológii. 

Modul B sa realizoval prvý krát a účastníkom ponú-
kol využitie prvkov tvorivej dramatiky, projektového 
vyučovania v lesnej pedagogike a využitia lesníckej 
botaniky v LP.

Obidva nadstavbové semináre, každý v rozsahu 
16 hodín boli lektorované odborníkmi z vedecko - vzde-
lávacích inštitúcií.

LETO 2013



VYDÁVA: Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, 2013
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

KALENDÁR LESNEJ PEDAGOGIKY
• 10. - 11.september 2013, ukončenie Kurzu lesnej 

pedagogiky spojené s prezentáciou záverečných prác
• 17. - 18.september 2013, prebiehajúci kurz Lesnícke 

minimum
• september – november 2013, realizácia vzdelávacích 

aktivít pre lesných pedagógov (Nadstavbový kurz LP 
Modul B)

• 23.10 – 25.10. 2013, 8. Európsky kongres lesnej 
pedagogiky, Bilbao, Španielsko

• 9. - 13.december 2013, Európsky týždeň lesov 2013

Slávnostná promócia absolventov tretieho ročníka projektu 
Detská lesnícka univerzita vo Zvolene 2012/2013
26. jún 2013, aula Technickej univerzity vo Zvolene

Vyhodnotenie projektu Les ukrytý v knihe 2013.
25. jún 2013, Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

1. víťazné práce 
• 2. pozvaní hostia • 3. sladká odmena 

• 4. spoločná fotografi a

TIPY NA LESNÚ VYCHÁDZKU
RYBAČKA

Čas trvania: 10 – 15 minút
Špecifi cký cieľ: poznávanie fauny vodných biotopov, 

presnosť, trpezlivosť, tímová spolupráca.
Vek: Aktivita sa dá prispôsobiť všetkým vekovým kate-

góriám.
Pomôcky: makety alebo obrázky rýb žijúcich v bioto-

poch riek a jazier na Slovensku, drevené udice (drevený 
prút z konára, špagát, magnet alebo kancelárska spinka), 
modrý krepový papier alebo iná modrá podložka.

Lesný pedagóg si pripraví obrázky rýb (z kalendára, kníh, 
internetu), ktoré si môže zalaminátovať. Na každú maketu 
je potrebné prilepiť plochý lepiaci magnet, alebo upevniť 
spinku v tvare krúžku. Dôležitou súčasťou hry je dobrá 
udica, ktorú si pripraví lesný pedagóg z dreveného prúta 
(konár), na ktorý priviaže špagát. Na voľný koniec špagátu 
je potrebné pripevniť ťažký magnet, ktorý bude svojou silou 
schopný zdvihnúť maketu ryby. Pre staršie deti, môže byť 
na voľnou konci pripevnená spinka, do tvaru háčika, ktorou 
budú deti loviť ryby na krúžok pripevnený na makete. Od-
porúčame pripraviť si 2-4 udice. Hru môže lesný pedagóg 
realizovať ako súťaž dvoch tímov, doplnenú o vedomostnú 
časť, kedy na zadnej strane makety môže byť hádanka, ale-
bo text s indíciami. Pre deti predškolského veku prípadne 
deti v špecializovaných zariadeniach je zaujímavé hru obo-
hatiť o lovenie zlatej rybky, ktorá je pripevnená na zadnej 
strane makety. Hra je doplnená o pracovný list „Čo si zobe-
riem zo sebou na rybačku“ (www.lesnapedagogika.sk).

Nový pracovný list „Lesná abeceda“ nájdete na 
www.lesnapedagogika.sk
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