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ÚVOD  

Milí priatelia lesa a detí, lesní pedagógovia 
a lesné pedagogičky. 

Po dlhej zime je jar túžobne očakávaným 
obdobím. Dni sú dlhšie a teplejšie, príroda sa rozvíja 
a láka nás viac odhaľovať jej tajomstvá. A čo môže byť 
krajšie, ako zapojiť do tohto prírodného bádania aj deti 
? Keď k tomu pridáme všetky jarné odtiene zelenej, 
silnejúce rozmanité vône prvých kvetov, začínajúce 
svadobné piesne a lety našich vtákov, nevieme si 
predstaviť nič lepšie ako spojiť deti a lesníkov a 
zorganizovať lesnú vychádzku. Preto neváhajme 
a spoločne s deťmi poďme do lesa! 

My lesníci však nechodíme len do lesa, vieme 
zájsť aj na námestia, či napríklad do knižnice , ako nás 
k tomu vyzývajú nosné projekty tohto obdobia Lesnícke 
dni a Les ukrytý v knihe! 

Veľa príjemne strávených lesných vychádzok 
a kulinárskeho lesného čítania Vám a nám všetkým prajú 

 
 Vaši editori  

Danka, Veronika, Dáška, Majo a Rudo 
 

 

Jubilejné X. LESNÍCKE DNI 

22. apríla 2016 sa na zvolenskom námestí už po 

desiaty krát stretnú zástupcovia lesníckych inštitúcií, 

odborníci aj laici, malí aj veľkí, obyvatelia mesta, ale 

aj návštevníci, jednoducho všetci, ktorí majú radi les, 

aby spoločne oslávili sviatok všetkých lesníkov! 

Hlavným mottom jubilejného ročníka je: „Zelená 

dekáda – rastieme ďalej!“.  Uplynulú desaťročnicu sa 

organizátori rozhodli „zmapovať“ prostredníctvom 

troch krátkych reportáží na témy  - lesnícke dni, práca 

s verejnosťou a dekáda slovenského lesníctva.  Počas 

celého dňa je pre návštevníkov pripravený bohatý 

program. Tradičné lesnícke činnosti spestria 

netypické aktivity ako napr. komunitné bubnovanie, 

výroba šperkov z parožia, výstava žiackych prác 

z recyklovaného materiálu. Novinkou tohto ročníka 

je Čarovný les pre najmenších s množstvom 

zvieratiek a prekvapení. Lákadlom nielen pre mladšiu 

generáciu môžu byť až dvaja hudobní hostia, ktorí sa 

publiku predstavia v podvečernom programe -    

Zuzana Smatanová a skupina Hex.  

Šnúra podujatí sa zo Zvolena previnie do ďalších 

miest – Bratislavy, Kežmarku a Košíc a samozrejme 

do množstva sprievodných podujatí po celom 

Slovensku. 

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 

organizovaní týchto akcií patrí veľké poďakovanie. 

Lesu zdar! 
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V dňoch 4. - 5. februára 2016 sa v švajčiarskom 
Zürichu uskutočnilo ďalšie stretnutie európskej 
pracovnej skupiny lesnej pedagogiky FCN-Subgroup-
Forest Pedagogics, ktorého hostiteľom bola švajčiarska 
nadácia SILVIVA. Členovia pracovnej skupiny z Česka, 
Chorvátska, Fínska, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, 
Slovenska, Slovinska a Švajčiarska diskutovali o témach 
stratégie lesnej pedagogiky na európskej úrovni, 
možnostiach ďalšieho rozvoja a propagácie lesnej 
pedagogiky, na kongrese IUFRO 2017 a metódach 
hodnotenia kvality vzdelávania. 

Na stretnutí bol zhodnotený aj 10. Európsky 
kongres lesnej pedagogiky, ktorý sa v jeseni 2015 
prvýkrát uskutočnil na Slovensku. Celý kongres bol   
zahraničnými účastníkmi hodnotený veľmi pozitívne 
a členovia pracovnej skupiny vysoko ocenili prácu 
organizátorov z Národného lesníckeho centra vo Zvolene 
pod vedením Ing. Ľudmily Marušákovej, PhD. 
Organizátorsku štafetu kongresu symbolicky prevzali 
nórski kolegovia z Lesníckeho poradenského inštitútu - 
Skogbrukets Kursinstitutt, ktorí na stretnutí oznámili 
termín konania 11. Európskeho kongresu lesnej 
pedagogiky. Uskutoční sa v dňoch 24. - 27. októbra 2016 
v nórskom meste Biri. Hlavnou myšlienkou kongresu 
bude téma BIOEKONOMIKA A LESNÁ PEDAGOGIKA - veľká 
šanca pre vzdelávanie o udržateľnom rozvoji. 

 Viac informácií o pripravovanom 11. kongrese  
lesnej pedagogiky nájdete na webovej stránke: 
http://seminar.skogkurs.no/bioeconomy 

 V prípade Vášho záujmu o aktívnu účasť na 
programe kongresu môžete návrhy svojich 
príspevkov zasielať organizátorom do 1. júna 2016. 
 
Účastníci stretnutia FCN-Subgroup-Forest Pedagogics 

 

Knižnice opäť pozývajú školákov do svojich 
priestorov, kde sa od lesných pedagógov dozvedia 
veľa zaujímavého z prostredia lesa, práce lesníkov, 
zistia ako súvisí les s knihou a tohto roku viac 
nahliadnu do lesnej kuchyne. Tešíme sa na 
množstvo zaujímavých, známych i netradičných 
receptov pripravených z darov lesa v celoslovenskej 
súťaži o naj lesnú knihu pod názvom „RECEPTY 
Z  LESA“, ktorú uzavrieme 16. mája. Najlepšie ale 
aj najoriginálnejšie „recepty“ budú odmenené 
v  dvoch kategóriách žiakov základných škôl. 
Odmenu v podobe environmentálnych pomôcok 
získa aj škola, ktorá zašle najväčší počet kníh, na 
slávnostnom vyhodnotení projektu, už tradične, 
v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene dňa 17. 
júna 2016. 

Aj tento rok budú všetky deti 
hľadať LES UKRYTÝ V KNIHE, ak 
sa zapoja do šiesteho ročníka 
rovnomenného projektu, ktorý 
prebieha v knižniciach a  na 
školách od 1. do 30. apríla 
2016. 

Les ukrytý v knihe Stretnutie európskej pracovnej skupiny lesnej 
pedagogiky FCN-Subgroup-Forest Pedagogics 

 Bližšie informácie a plagát k projektu nájdete na 
webovej stránke www.lesnapedagogika.sk 
v sekcii Projekty/Les ukrytý v knihe 2016. 

 Metodické usmernenie a pracovné listy pre 
lesných pedagógov nájdete na webovej stránke 
www.lesnapedagogika.sk v sekcii Na stiahnutie. 
 

Kulinárske lesné čítanie v ZŠ vo Vígľaši 

 

http://seminar.skogkurs.no/bioeconomy
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Prebieha kurz Lesnícke minimum 

NLC - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene v tomto období realizuje kurz LESNÍCKE MINIMUM, 
ktorý je určený najmä pracovníkom štátnych a neštátnych organizácií lesného hospodárstva bez lesníckeho 
vzdelania. Poskytuje základné informácie z lesníckej problematiky, približuje lesnícku terminológiu a podáva 
prehľad o jednotlivých lesníckych disciplínach (lesnícka legislatíva, pestovanie a ochrana lesa, HÚL, zoológia, 
botanika, dendrológia). Kurz pozostáva z dvoch samostatných sústredení v celkovom rozsahu 40 hodín. Aktuálne 
prebiehajúci kurz má 19 účastníkov. Prvé sústredenie sa uskutočnilo na prelome marca a apríla a druhé je 
plánované v termíne 12. - 13. mája 2016. 

Čo nás čaká počas najbližších mesiacov 

 apríl 2016       - zážitkové čítania s deťmi – Les ukrytý v knihe 

 12. – 13. máj 2016 - druhé sústredenie kurzu Lesnícke minimum 

 17. jún 2016       - slávnostné vyhodnotenie projektu Les ukrytý v knihe 

 jún 2016        - posledná prednáška a slávnostná promócia Študentov Detskej lesníckej univerzity 

 4. – 11. júl 2016     - medzinárodný anglický lesný tábor pre 40 detí v rámci projektu Lesy pre spoločnosť - 
        lesy bez bariér 

 do pozornosti: 24. – 28. október 2016, EURÓPSKY KONGRES LESNEJ PEDAGOGIKY, Biri, Nórsko 


