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ÚVOD
Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, milí priatelia lesa.
Hovorí sa, že samochvála smrdí, ale platí aj
„ak sa sám nepochváliš, tak ťa nik nepochváli“ .
Tak, či onak, pravda je niekde uprostred. Veď
napokon, nechceme chváliť samých seba, ale všetkých
vás/nás lesných pedagógov. Je to najmä váš osobný prínos,
vaša snaha a zanietenie. Mnohokrát váš voľný čas, ktorý
venujete aktivitám lesnej pedagogiky. Aj vďaka vám sa lesná
pedagogika na Slovensku udomácňuje a pevne zakoreňuje.
Niekde sa jej darí výborne, inde má úlohu „pionierskej
dreviny“. Len málokto už dnes pochybuje, že má svoje
nezastupiteľné miesto pri šírení myšlienok významu lesa
a lesníctva pre človeka, pri budovaní hodnotových rebríčkov
mladej generácie tak veľmi ovplyvnenej modernou dobou.
Uplynulý školský rok priniesol so sebou množstvo vydarených
aktivít a podujatí. Mnohé z nich pritom koordinovalo Národné
lesnícke centrum. Niektoré z nich ste však realizovali vy sami.
Za všetky spomeňme len: Rimavskosobotskú vetvičku,
Lesnícke dni v Mestských lesoch Košice, Detské dni sv.
Huberta. Ak by sme chceli vypísať všetky prázdne kolónky
pomyselného vysvedčenia, potrebovali by sme viac priestoru,
ako je nám daný.
Do nového školského roku 2012/2013 Vám veľa
kreatívnych nápadov želajú editorky: Andrea Melcerová,
Ľudmila Marušáková, Dana Loyová.
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PRVÝ NADSTAVBOVÝ SEMINÁR
V dňoch 13.- 14. júna 2012 sa vo Zvolene uskutočnil prvý
Nadstavbový seminár lesných pedagógov – Modul A. 20
účastníkov sa počas dvoch dní venovalo muzikoterapii,
fotografovaniu reportážnej fotky a novej terminológii
v aplikovanej zoológii.
Na úvod sa lesným pedagógom prihovoril Michal
Smetanka, ktorý svojím pútavým rozprávaním priblížil
konkrétne spôsoby využitia muzikoterapie v lesnej
pedagogike.
Záver prvého dňa si všetci účastníci „odpískali“ na svojich
vlastnoručne vyrobených píšťalkách a koncovkách. „Ako
zachytiť ten správny okamih v LP“ si mohli lesní
pedagógovia vyskúšať s profesionálnym fotografom
Vladom Veverkom.
Počas simulovanej lesnej vychádzky sa stali fotografmi,
ktorých úlohou bolo vystihnúť ten „Naj moment“. Na
zvýšenie motivácie bola vyhlásená neoficiálna súťaž
o najkrajšiu fotografiu. Záver nadstavbového seminára bol
venovaný
sprostredkovaniu
aktuálnych
informácií
aplikovanej zoológie Miroslavom Ostrihoňom.

Víťazná fotografia neoficiálnej fotosúťaže lesných pedagógov
na seminári. Autor: Michal Kofira, LSR OZ čierny Balog.
Desať fotografií „ NAJ momentov“ z nadstavbového
seminára nájdete na www.lesnapedagogika.sk – FOTO VIDEO
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
PROLES, jún 2012, Košice, Zvolen, Bratislava
Najzaujímavejšie výstupy a výsledky, vytvorené v rámci
spolupráce základných škôl a výskumných a vývojových
pracovísk v lesníctve a ekológii lesa formou projektového
vyučovania
boli
odprezentované
pedagogickým
pracovníkom v troch slovenských mestách v Košiciach, vo
Zvolene a v Bratislave. 120 účastníkov seminára dostalo
multimediálne výučbové DVD a príručku Tvorba žiackych
projektov a využitie lesnej pedagogiky vo vzdelávacej
oblasti „Človek
a príroda“.
Viac
informácii na
www.proles.sk .
DETSKÁ LESNÍCKA UNIVERZITA, Zvolen, 27. 6. 2012
Školský rok 2011/2012 bol výnimočný pre 38 žiakov
zvolenských základných škôl. Okrem každodenných
starostí aj radostí žiaka šiesteho ročníka, týkajúcich sa
štúdia matematiky, slovenského jazyka, biológie a
surfovaniu na sociálnych sieťach mali možnosť spoznávať
aj zelené tajomstvá a prírodné zákonitosti lesa, v rámci
štúdia na Detskej lesníckej univerzite. Vojenské lesy
a majetky SR š.p. spolu s partnermi podporili druhý ročník
projektu Národného lesníckeho centra – Ústavu
lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.
DETSKÉ DNI SVÄTÉHO HUBERTA, Svätý Anton, 20.-21.6.2012
Hubertovské slávnosti majú na Slovensku dlhoročnú
tradíciu. Sú určené poľovníkom a milovníkom prírody.
Výnimočné Dni Sv. Huberta, patróna všetkých poľovníkov
sú určené špeciálne deťom, ktoré radi poznávajú les
a jeho zaujímavosti hravým spôsobom. Počas dvoch
júnových dní navštívilo areál Múzea vo Svätom Antone
vyše 1200 detí, ktoré v sprievode lesníkov plnili úlohy a
zážitkovým spôsobom si osvojovali svoje poznatky
z oblasti biológie.

KROK
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KALENDÁR LESNEJ PEDAGOGIKY
• 1. – 2. 9. 2012, Dni sv. Huberta, poľovnícke
slávnosti vo Sv. Antone, www.msa.sk,
• september – november 2012, Kurzy lesnej
pedagogiky
• september – október 2012 – Zvolen, Nadstavbový
seminár pre LP - MODUL A
• október 2012, Zvolen, Lesnícke minimum,
vzdelávací kurz pre lesných pedagógov bez
lesníckeho vzdelania
• 2. – 5. 10. 2012, Škótsko, Dunkeln,
7. medzinárodný kongres o lesnej pedagogike
• 23. -25.10.2012, Hotel Royal Látky, Stretnutie
lesných pedagógov na Slovesnku
DEŇ STROMU 2012 V ČÍSLACH
• 15 000 návštevníkov, 750 účastníkov na náučnom
chodníku SOM LESNÍK
• Aktivity LP zabezpečovalo 65 lesných pedagógov
a 23 pomocníkov bez kurzu LP
• Podľa verejnej mienky NAJ aktivitami na chodníku
boli: Norík muránsky a možnosť povoziť sa na
huculovi,
sokoliari,
chuťová
poznávačka,
poskladanie vtáčej búdky a výroba chrústa.

ZA KROKOM SMEROM K LESU

Jedným z výstupov projektu Krok za krokom smerom k lesu,
bolo zadefinovanie „desatora“ prospešných činov, ktorými
môže mladá generácia priamo prispieť k zlepšeniu svojho
životného prostredia.
„MOJICH 10 KROKOV PRE LES“
„ ...poznatky, ktoré sme získali sú pre nás dôležité a cenné.
Krok za krokom sme si uvedomili, že les, vodu a celú prírodu
je nutné chrániť. Ale jednotlivec alebo malý tím, je málo. Preto
sme do projektu postupne zapojili všetkých žiakov školy...“
1. „Voda v budúcnosti bude cennejšia než zlato“ - školská
relácia na tému: Voda a les
2. Uverejnenie informácii o pitnej vode a odporúčania
o šetrení vodou v školskom časopise Školák.
3. Príprava prezentácie a školskej nástenky na tému: Voda
a les.
4. Sud na dažďovú vodu umiestnený na školskom dvore,
ktorý bude slúžiť na polievanie kvetov.
5. Výzva pre všetkých žiakov na vytvorenie sloganov na
podporu pitia vody z vodovodu pred vodou balenou.
6. Sadenie stromčekov do lesoparku pri škole.
7. Vytvorenie „živých kútikov“ v triedach.
8. Čistenie studničky.
9. Deň Zeme – pracovné workshopy pre spolužiakov na tému
separácie odpadov.
10. Vytvorenie kontajnera na Bio odpad pre žiakov našej
školy.
Víťazný tím: Lyšanskí mravci

Fotografia z odovzdávania ceny pre víťazný tím projektu
Krok za krokom smerom k lesu – sprevádzanie po náučnom
chodníku vo Vydrove.

Víťazné tímy a ich lesní pedagógovia
1. miesto: Lyšanskí mravci, Ing. Peter Ďuriš, OZ
Považská Bystrica
2. miesto: Múdre šišky, ZŠ s MŠ Helcmanovce,
Ing. Mária Oberhauserová, Ing. Ivana Papcúnová,
Ing. Dušan Džurňák, OZ Košice
3. miesto: Drieňovské vĺčatá, ZŠ J. Kollára Banská
Štiavnica, Ing. Peter Chytil, OZ Levice
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