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Odborný workshop v ZŠ Modrý Kameň a ZŠ Vígľaš 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD  

Milí priatelia lesa a detí – lesní pedagógovia 
a lesné pedagogičky!  

Farebná Pani Jeseň si za chvíľu podá ruku s Bielou Pani 
Zimou a Pánom Novým Rokom a tak príde obdobie, kedy 
väčšina z nás bude v pracovnom zhone dokončievať, 
bilancovať, uzatvárať, zakladať a... 

A to by mal byť čas, kedy by sme mali aj 

- Tešiť sa (ako študenti Detskej lesníckej univerzity 
na každú ďalšiu prednášku),  

- Nezabudnúť si niečo priať (ako lesní 
pedagógovia na 10. európskom kongrese lesnej 
pedagogiky)  

- Pomôcť niekomu/niečomu (napríklad 
vyrobením vtáčieho kŕmidla) 

A nakoniec, veď v tomto období prídu aj traja „veľkí muži“: 
najprv Mikuláš, potom Ježiško a možno bude aj    
Snehuliak   

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa lásky, radosti 
a pracovnej pohody do Nového roka 2016 Vám prajú 
Vaši editori. 

životného prostredia a Programu rozvoja vidieka SR  
na roky 201-2020 a zároveň priblížiť celospoločenský 
význam a dôležitosť lesníctva. Prostredníctvom 
zážitkového učenia a informačno – komunikačných 
technológií prispieť k skvalitneniu výučby 
prírodovedných predmetov. Od septembra 2015 
sa uskutočnili v rámci projektových aktivít 
prednášky, workshopy a semináre pre cieľové 
skupiny - pedagogických pracovníkov, lesných 
pedagógov,  študentov, žiakov  a ďalších prijímateľov 
pomoci, vrátane marginalizovaných skupín.  

Ďalšími výstupmi projektu sú: informačný leták, 
propagačný materiál, roll–up, výučbový balíček 
„Denník výskumníka a e-learningová platforma  ako 
súčasť vzdelávacieho procesu na webovej lokalite 
www.lesnapedagogika.sk prístupná širokej verejnosti. 

 

 

 

 

 

Národné lesnícke centrum 
realizovalo projekt PROLES – 
Popularizácia výskumu a 
vývoja v lesníctve a ekológii 
lesa. Cieľom projektu bolo 
poskytnúť verejnosti najnovšie 
informácie z oblasti lesníctva, 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: 
Európa investuje do vidieckych oblastí 
 

http://www.lesnapedagogika.sk/�
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 „Chceme prepadnúť!“ 

Takto vyjadrili svoje nadšenie žiaci 6. ročníka 
Základnej školy Terézie Vansovej zo Zvolenskej 
Slatiny. Jedni z tých, ktorí sa 21. októbra 2015 stali 
študentami už šiesteho ročníka Detskej lesníckej 
univerzity. Deťom sa páči akademické prostredie, 
milí prednášajúci – docenti či asistenti, lesnícke témy 
aj zážitkové vyučovanie v podobe aktivít lesnej 
pedagogiky a preto by aj na budúci rok chceli byť 
študentami Detskej lesníckej univerzity. 

„Tešíme sa, že aj my sme sa mohli stať súčasťou 
takéhoto kvalitného projektu,“ povedal pedagóg 
Pavel Krnáč zo základnej školy z Hriňovej. Okrem už 
spomenutých  základných škôl sa členmi Detskej 
lesníckej univerzity v školskom roku 2015/2016 stali 
aj deti z dvoch základných škôl zo Zvolena, ďalej 
z Budče a Krupiny, celkovo 36 žiakov šiestych 

 

 Seminár o „Vzdelávaní venku“ 

V Stredisku environmentálnej výchovy Sluňákov (ČR) 
sa dňa 13.11. 2015 konal seminár s názvom 
Vzdelávaní venku. Prednášajúca,  škótska metodička 
Juliet Robertson, bývala učiteľka, je priekopníčkou 
myšlienky vzdelávania vonku (ang. Dirty Learning, 
neskôr Outdoor Learning), teda vzdelávania vonku, 
v prírode, mimo triedy.  

Dôležitou úlohou pri každom takomto type vyučovania 
je, aby pedagóg mal jasný cieľ, čo danou aktivitou 
sleduje, čo chce podporovať a rozvíjať u detí, čo ich 
chce naučiť. Týmto spôsobom sa dá rozvíjať napr. 
tvorivosť, slovná zásoba, rytmika a melódia reči, dajú 
sa tiež precvičovať slovné druhy, opis,  podporiť 
pamäť a to s využitím nazbieraných prírodných 
predmetov. 

Deti majú problém i s odhadom matematických 
a fyzikálnych veličín ako je napr. odhad vzdialenosti, 
hmotnosti, dĺžky, objemu, času, veľkosti, obsahu. Práve 
aktivity zamerané na vzdelávanie vonku a pomôcky 
prírodného charakteru, či využitie prírodného 
prostredia priamo na danom mieste môže prispieť 
k tomu, ako tieto schopnosti u detí posilniť. 

Viac informácii je možné nájsť na webových 
stránkach:  
www.creativestarlearning.co.uk 
www.sciencedaily.com 
www.patrickgeddestrust.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo nás čaká v blízkej budúcnosti? 

17. december 2015 – prednáška Detskej lesníckej univerzity „Z poľovníckej kapsy“ 
december 2015 – 4 vianočné lesné vychádzky pre materské školy 
jan. – mar. 2016 – otvorenie ďalšieho kurzu lesnej pedagogiky a jej nadstavbových seminárov - moduly  A,B,C 
marec 2016 – Les ukrytý v knihe 
22. apríl 2016 – Lesnícke dni vo Zvolene 
  

http://www.creativestarlearning.co.uk/�
http://www.sciencedaily.com/�
http://www.patrickgeddestrust.co.uk/�
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Vianočný stromček trochu inak Jednoduché kŕmidlo pre vtáčiky  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vianoce a Nový rok sú obdobiami, kedy si želáme veci, po ktorých túži každý človek. Zdravie, šťastie, láska, 
pokoj, peniaze... Počas kongresu lesnej pedagogiky na Slovensku tiež zazneli priania, ba dokonca bol z nich 
až celý strom želaní. Tieto však boli určené priamo lesnej pedagogike a lesným pedagógom. Pozrite sa spolu 
s nami, čo si želajú slovenskí lesní pedagógovia, ale aj ich kolegovia zo zahraničia.  
 

 

PS: A aj my máme jedno prianie, aby sa aspoň 
jedno z týchto želaní naplnilo v roku 2016! 
Krásne Vianoce a úspešný Nový rok, priatelia 


