
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÚVOD 
 
Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, milí priatelia lesa! 
 
Viete, aké škody napácha nedostatok pohybu na našom 
organizme a zdraví? Zhorší a spomalí sa trávenie 
a metabolizmus, zhoršia sa funkcie svalov a kostí 
a pohyblivosť, zhorší sa funkcia srdca a pľúc, čo sa podpíše 
pod hypertenziu. Poklesne nielen fyzická, ale aj psychická 
kondícia, čo môže viesť až k depresiám, zhoršuje sa 
tolerancia únavy a námahy, vzniká nadváha až obezita. 
Tomu kto pravidelne navštevuje les, sa riziko výrazne znižuje. 
Les totiž blahodarne pôsobí nielen na telo, ale i na dušu 
človeka.  
Je úžasné, že vy – lesní pedagógovia prispievate svojimi 
aktivitami k rozvoju fyzickej kondície, k rozvoju osobnosti, 
získavaniu nových poznatkov, ale najmä osobným príkladom 
motivujete mladú generáciu k zmene životného štýlu. 
Ponúkate inú, zdravšiu a hodnotnejšiu alternatívu k veľmi 
lákavej ponuke televíznych programov, počítačových hier 
alebo obchodných centier. Je to veľmi potešujúce, že vy – 
lesní pedagógovia neukazujete deťom virtuálnu realitu,  ale 
skutočné hodnoty, krásu a bohatstvo našej prírody, na ktoré 
mladá generácia často zabúda.  
A toho, čo sa nám spoločne v prvom polroku podarilo, je 
naozaj dosť. Lesnícke dni už po ôsmy krát, Les ukrytý v knihe  
a Krok za krokom po štvrtý krát  a mnohé ďalšie  a ďalšie 
podujatia.  

Ľudmila, Andrea a Dana (NLC – ÚLPV Zvolen) 

 

Lesníck e dni v  retrospektíve...  
Hlavnou témou 8. ročníka Lesníckych dní bola téma „Les 
a zdravie“  a cieľom bolo predstaviť význam lesov a prírody 
pre zdravie každého z nás. Lesy totiž okrem iných funkcií 
poskytujú ľuďom množstvo iných benefitov – produkujú kyslík, 
zachytávajú nečistoty, zvlhčujú vzduch, ktorý dýchame. 
Lesné prostredie je svojou vnútornou energiou predurčené na 
regeneráciu telesných a duševných síl, načerpanie energie, 
získanie vnútorného pokoja a radosti. Lesy sú teda 
pohlcovačom zlej nálady a dobíjajú nám baterky.  
Tieto a podobné témy rezonovali počas otvorenia vo Zvolene 
dňa 24. apríla i v ďalších mestách. Vo Zvolene sa objavili 
všetci „štandardní“ organizátori. Program spestrili včelári, 
bylinkári, turisti, skauti, muzikoterapia, cvičenie v prírode, 
výsadba stromčekov i pílenie dreva. Známe osobnosti 
spoločenského i športového života hovorili o svojom vzťahu 
k lesom prostredníctvom veľkoplošnej projekcie a hudobný 
hosť - Sima Martausová vôbec netajila, že miluje les a prírodu. 
V Bratislave boli lákadlom exkurzie, rekord a na záver vatra. 
V Prešove dominovali ukážky tradičných lesníckych činností, 
konský záprah, výroba drevených píšťaliek. V Kežmarku, na 
hlavnom námestí sa venovali hlavne pozvaným žiakom a ich 
učiteľom. Rozhodne je potrebné spomenúť Plavenie dreva a 
vyhlásenie jedinečného dreveného vodného žľabu Rakytovo 
za Významné lesnícke miesto, Lesnícky deň na Mierovom 
námestí v Trenčíne, Lesnícky deň v Botanickej záhrade SOŠL 
Banská Štiavnica, Revúcke lesnícke dni. Bodkou bol 
samozrejme Čierny Balog. Všetkým lesným pedagógom 
úprimne ďakujeme za entuziazmus, tvorivosť, ochotu 
a nadšenie!!! 
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Krok za krokom smerom k lesu:  Deň plný zážitkov 
alebo radosť z výhry zažili žiaci víťazného  tímu 
„Horehronské svište“ zo ZŠ Beňuš, ktoré si svoju výhru 
prišli osobne prevziať a „ prežiť“ na Detské dni sv. 
Huberta do Sv. Antona 18.júna 2014. Na výlete nesmeli 
samozrejme chýbať ani ich lesní pedagógovia – Ing. 
Martina Kovalčíková a Ing. Matej Vigoda, ktorí ich k 
 tomuto víťazstvu doviedli.  
Krásnym druhým miestom ukončili tento školský rok aj  
„Laňky“ zo Sp. školy Vincenta de Paul pod vedením LP 
Ing. Pavla Kovačiča, ktorý pre svoj víťazný tím pripravil 
nezabudnuteľné aktivity plné lesníckych zážitkov a hier. 
„Divé jašterice“  zo ZŠ s MŠ Valaská Belá si na svojej 
sladkej odmene pochutnali v triede,   čo ani trochu 
nezmenšilo ich radosť z pekného tretieho miesta a okrem 
skvelej torty od svojho lesného pedagóga Ing. Jozefa 
Špišáka, PhD. si odniesli aj vecné odmeny. 
 
Čo dodať na záver? 
Do 3. ročníka projektu sa v školskom roku zapojilo 11 
žiackych tímov. Aj napriek nižšiemu počtu oproti minulým 
rokom kvalita obsahu ako aj práce lesných pedagógov 
bola zachovaná.   Poďakovanie patrí najmä všetkým „ 
nováčikom ako aj  staronovým“ lesným pedagógom ktorí 
zostali verní projektu počas všetkých ročníkov a popri 
svojej práci si  dokázali nájsť nemálo času na stretnutia 
a vedenia svojich tímov. 
 

Les ukrytý v knihe:  Slávnostné vyhodnotenie projektu  dňa 24. júna 2014 
prilákalo do Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene viac ako 100 malých aj 
veľkých hostí. Atmosféra v knižnici bola od predpoludnia veľmi príjemná a 
v postupne sa zapĺňajúcej čitárni znelo netrpezlivé detské štebotanie. Úvod 
programu odštartovalo hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ vo Zvolene a 
slávnostný príhovor Ing. Ľudmily Marušákovej, PhD.,  Potom už nasledovalo 
samotné odovzdávanie cien. Zvlášť malí autori netrpezlivo čakali, kedy bude 
prečítané práve ich meno. Každý výherca si okrem diplomu prevzal aj vecnú 
cenu v podobe knihy a zápisníka. Čokoládová odmena na záver vyčarila 
sladký úsmev najmä na tvárach najmenších. Čo dodať na záver? 
Do 4. ročníka projektu sa zapojilo 33 knižníc,  28 lesných pedagógov  
a takmer 1700 žiakov absolvovalo zážitkové čítanie s lesnými pedagógmi. 
Tohoročná téma súťaže o „Naj lesnú knihu“ – KOMIKS O LESE  oslovila  
267 žiakov z 34 škôl.  Odborná porota ocenila  najlepších autorov v dvoch 
vekových kategóriách, udelila niekoľko mimoriadnych cien a zároveň 
zhodnotila  aj úsilie samotných knižníc participovať na projekte udelením 
troch cien. 
 

VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKÝCH PROJEKTOV LESNEJ PEDAGOGIKY 

KKaalleennddáárr iiuumm    
lleessnneejj   ppeeddaaggooggiikkyy  

 
12. 7. 2014   Deň stromu, Vydrovská 
dolina; LSR š.p. 
 
10.-13.9.2014  Európsky kongres LP, 
Lágow; Poľsko. 
 
16.-18.9.2014  2. sústredenie kurzu LP 
október 2014   ukončenie kurzu LP 
 
september 2014  Kurz Lesnícke minimum, 
Zvolen. 
 
október 2014  Nadstavbový kurz LP, 
MODUL C, Zvolen 
 
2.pol. októbra 2014  Sympózium o lesnej 
pedagogike – 9. pracovné stretnutie 
lesných pedagógov 2014 

Detská lesnícka univerzita 2014:   Čerešničkou na torte projektu 
detská lesnícka univerzita bola 20. júna 2014, slávnostná promócia 
absolventov. Po 8 prednáškach,  praktických aktivitách LP 
a zasadnutí detského mestského zastupiteľstva si 50 žiakov zo 
Zvolena, Liptovského Hrádku, Východnej a Hýb prevzalo z rúk 
dekana Lesníckej fakulty vo Zvolene diplom absolventa Detskej 
lesníckej univerzity.  

Krok za krokom smerom k lesu:  Deň plný zážitkov alebo 
radosť z výhry zažili žiaci víťazného  tímu „Horehronské svište“ 
zo ZŠ Beňuš, ktoré si svoju výhru prišli osobne prevziať a 
„ prežiť“ na Detské dni sv. Huberta do Sv. Antona 18.júna 2014. 
Na výlete nesmeli samozrejme chýbať ani ich lesní pedagógovia 
– Ing. Martina Kovalčíková a Ing. Matej Vigoda, ktorí ich k 
 tomuto víťazstvu doviedli.  
 
Krásnym druhým miestom ukončili tento školský rok aj  „Laňky“ 
zo Sp. školy Vincenta de Paul pod vedením LP Ing. Pavla 
Kovačiča, ktorý pre svoj víťazný tím pripravil nezabudnuteľné 
aktivity plné lesníckych zážitkov a hier. 
 
„Divé jašterice“  zo ZŠ s MŠ Valaská Belá si na svojej sladkej 
odmene pochutnali v triede,   čo ani trochu nezmenšilo ich 
radosť z pekného tretieho miesta a okrem skvelej torty od 
svojho lesného pedagóga Ing. Jozefa Špišáka, PhD. si odniesli 
aj vecné odmeny. 
 
Čo dodať na záver? 
Do 3. ročníka projektu sa v školskom roku zapojilo 11 žiackych 
tímov. Aj napriek nižšiemu počtu oproti minulým rokom kvalita 
obsahu ako aj práce lesných pedagógov bola zachovaná.   
Poďakovanie patrí najmä všetkým „ nováčikom ako aj  
staronovým“ lesným pedagógom ktorí zostali verní projektu 
počas všetkých ročníkov a popri svojej práci si  dokázali nájsť 
nemálo času na stretnutia a vedenia svojich tímov. 
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„Poznanie vychádza zo srdca, vzdelanie zo života“.  

Ch. F. 
Hebbel 

 
Počet vyškolených certifikovaných lesných pedagógov sa 
na Slovensku počíta už na dve stovky. Dopyt po 
aktivitách rastie, rovnako ako záujem lesníckych 
spoločností prezentovať pozitívny prínos lesa 
a slovenského lesníctva prostredníctvom lesnej 
pedagogiky. V roku 2014 prejavilo záujem o certifikovaný 
kurz Lesná pedagogika 32 zamestnancov z rôznych 
lesníckych spoločností a z rôznych kútov Slovenska. 
Stráviť spoločných osem vzdelávacích dní si vyžaduje 
pozitívne naladenie celej skupiny. Podarilo sa to aj 
šestnástim lesníkom a lesníčkam, ktorí spoločne 26. júna 
2014, v hoteli Lesník v Turčianskych Tepliciach úspešne 
absolvovali kurz lesnej pedagogiky. Ostatných čaká 
absolvovanie kurzu na jeseň 2014. Prajeme im krásne 
zážitky s deťmi na lesných vychádzkach a úprimný 
úsmev na tvári, ktorý pomáha aj v tých najnáročnejších 
pracovných úlohách. 
 
 
„Hry vyžadujú viac ako len jeden druh inteligencie a sú 
lepším učiteľom ako pedagógovia.“                 R.T. 
Kyiosaki 
 
Nadstavbové semináre lesnej pedagogiky umožňujú 
rozvíjať pedagogické a odborné kompetencie lesných 
pedagógov, ktorí radi rozširujú svoje vedomosti o nové 
poznatky a inovatívne metódy vzdelávania. Zároveň 
semináre umožňujú vzájomnú výmenu skúseností 
a prinášajú nové inšpirácie pre lesných pedagógov. 
 V uplynulom polroku sa konali dva špecifické 
semináre. 14.-15. mája 2014 sa vo Zvolene stretlo 22 
lesných pedagógov, aby spoznali možnosti zaradenia 
prvkov tvorivej dramatiky a projektového vyučovania do 
aktivít LP. Bezpochyby zaujímavou bola aj možnosť 
diskutovať o novinkách v oblasti ekológie lesa a lesníckej 
botaniky.  
 
 
 „Vzdelanie je schopnosť porozumieť iným.“   J. W. 
Goethe 
 

Nadstavbový seminár LP šitý na mieru  
absolvovalo  18 lesných pedagógov z ŠL TANAPu 
začiatkom júna v Tatranskej Lomnici. Lesná pedagogika 
v Tatrách je špecifická celoročnou spoluprácou les. 
pedagóga s triedou žiakov. Aktivity sú zamerané na ko 
 

 
 

VZDELÁVANIE LESNÝCH PEDAGÓGOV 
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Slovensku počíta už na dve stovky. Dopyt po aktivitách 
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Nadstavbové semináre lesnej pedagogiky umožňujú rozvíjať 
pedagogické a odborné kompetencie lesných pedagógov, 
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vzájomnú výmenu skúseností a prinášajú nové inšpirácie pre 
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semináre. 14.-15. mája 2014 sa vo Zvolene stretlo 22 
lesných pedagógov, aby spoznali možnosti zaradenia prvkov 
tvorivej dramatiky a projektového vyučovania do aktivít LP. 
Bezpochyby zaujímavou bola aj možnosť diskutovať 
o novinkách v oblasti ekológie lesa a lesníckej botaniky.  
 
 
 „Vzdelanie je schopnosť porozumieť iným.“   J. W. Goethe 
 

Nadstavbový seminár LP šitý na mieru  absolvovalo  
18 lesných pedagógov z ŠL TANAPu začiatkom júna 
v Tatranskej Lomnici. Lesná pedagogika v Tatrách je 
špecifická celoročnou spoluprácou les. pedagóga s triedou 
žiakov. Aktivity sú zamerané na konkrétnu tému týkajúcu sa 
zaujímavosti tatranskej prírody a lesníctva. Tohto ročnou 
a budúco-ročnou témou je NETOPIER. Z dôvodu rozšírenia 
si vedomostí a zručností si tatranskí lesní pedagógovia zvolili 
témy semináru projektové vyučovanie a zaujímavosti 
tatranskej flóry a fauny, ktoré by mohli do tejto témy zaradiť. 
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NOVÉ INŠPIRÁCIE PRE LESNÝCH PEDAGÓGOV 

KRABICA PLNÁ LESA  
Sedem rokov Lesy SR, š.p. prostredníctvom svojich lesných 

 pedagógov pomáhali v rámci projektu Stromy poznania zakladať 

miniarboréta lesných drevín v okolí škôl, klubov dôchodcov, 

detských domovov. Postupne sa vysadilo 24 druhov drevín, ktoré 

majú slúžiť ako živá učebná pomôcka, skrášliť okolie, prispieť 

k ozeleneniu miest a obcí.. Pre ďalšie štyri roky sa  pripravili učebné 

pomôcky na spoznávanie lesných drevín – stromov v rôznych 

ročných obdobiach. V lete podľa listov, na jeseň podľa plodov 

a semien, cez zimu podľa púčikov a na jar podľa kvetov. Okrem 

zbierky živého materiálu zo stromov ponúkame aj obrázkový kľúč na 

určovanie stromov.  

V roku 2014 to bude zbierka púčikov a kľúč na určovanie 

štyridsiatich štyroch stromov v zime. Pripravilo sa 560 zbierok a bez 

pomoci kolegov z iných odštepných závodov by sa to nedalo – preto 

im patrí na tomto mieste poďakovanie. Veď celkovo bolo potrebné 

nazbierať  26 400ks vetvičiek (aj s drobnou rezervou, ktorá sa 

ukázala ako nevyhnutná), skrátiť 4 500ks špajdlí, všetko potriediť do 

krabích, upevniť, zarovnať.. Výsledok však stojí za to  

☺ Igor Viszlai, OZ Revúca 

RODOSTROM je novým pracovným listom 

z dielne NLC, ktorý by mohol slúžiť lesným 
pedagógom ako zaujímavá aktivita pri 
predstavovaní životného cyklu stromu a lesa 
v názornom porovnaní zo životom človeka.  
Téma Rodostrom je zaradená do učebných plánov 
od 2. ročníka ZŠ.  

MYŠACIA PERSPEKTÍVA  
Väčšina detí a aj dospelých poznajú les ako stojace 
stromy, s rovnými kmeňmi. V rámci lesnej 
vychádzky som spontánne zaradil aj pozorovanie 
lesa s myšacej perspektívy. Spolu s deťmi sme si 
ľahli do hrabanky a pozorovali koruny stromov. 
Deti svojou fantáziou opisovali koruny stromov, 
hľadali zaujímavosti. Dokonca sme sa 
prostredníctvom fantázie dostali až nad koruny 
stromov a deti pripisovali tvarom oblakov zvieracie 
mená.                                 ☺ Mimo Chudý ML KOŠICE 
 

NÁMETY OD LESNÝCH PEDAGÓGOV 

 

9. SYMPÓZIUM LESNEJ PEDAGOGIKY 2014 
 

NOMINÁCIE NA NAJ LESNÉHO PEDAGÓGA 2014 
Vyvrcholením sezóny lesnej pedagogiky na Slovensku je 
každoročné pracovné stretnutie lesných pedagógov – 
Sympózium lesnej pedagogiky. 

VÝZVA!!! 

Organizátori sympózia o lesnej pedagogike vyzývajú lesných 
pedagógov, aby zaslali nomináciu na NAJ LESNÉHO PEDAGÓGA 
2014. 
Nominovaní budú vyhlásení  a spomedzi nich bude zvolení ten 
NAJ ☺ 
Nominácie zasielajte do 20. októbra 2014 emailom na 
melcerova@nlcsk.org . Dôležité bude potrebné uviesť: 
„Meno lesného pedagóga s krátkym odôvodnením, prečo je 
konkrétna osoba tým NAJ lesným pedagógom“. 
Viac na stránke www.lesnapedagogika.sk a Facebook /Lesná 
pedagogika. 
 
 
 


