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Úvod
Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, milí priatelia lesa.
Čaká nás rok s magickým číslom 13, ktoré nás bude
sprevádzať 365 dní. Bude pre nás trinástka výzvou pre zmenu, alebo
budeme vo svojich rozhodnutiach opatrnejší? Predpovede sú síce
skeptické, ale...
My sme to s tou trinástkou poňali trošku inak. Dali sme si trinásť
predsavzatí. Osobné predsavzatia nás motivovali zadať aj trinásť
predsavzatí pre lesnú pedagogiku. Týkajú sa výziev, snov a vízii.
Sú odvážne??
Tak ako les potrebuje lesníka, lesná pedagogika potrebuje
nové inšpirácie a overené metódy pre aktivity v praxi. Rovnako však
potrebuje pozitívne naladených ľudí zapálených pre vec. Rovnako
tolerancia, porozumenie a hlavne spolupráca majú v rodine lesných
pedagógov svoje miesto. Našim najväčším prianím pre Vás lesných
pedagógov je, aby sa neduhy dnešného sveta ako sú pýcha, nenásytnosť,
či klamstvá vytratili z Vašich životov a úsmevy a radosť detí na lesných
vychádzkach Vám spríjemnili dni Vášho žitia.
Skvelý rok 2013 vám prajú editorky Andrea Melcerová,
Ľudmila Marušáková a Dana Loyová. Tešíme sa na spoluprácu.

Stretnutie lesných pedagógov 2012
„Bez nápadu neodídeš“ bol slogan 7. Stretnutia lesných pedagógov
v Látkach. Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a
vzdelávania Zvolen pripravil dvojdňový program, ktorého cieľom bolo
sprostredkovať novinky v lesnej pedagogike a hlavne umožniť
vzájomne diskutovať a nájsť nové možnosti pre rozvoj aktivít v činnosti
lesného pedagóga.
Lesní pedagógovia mali možnosť vyskúšať si nové pohybové aktivity,
ktoré môžu zaradiť do programu lesných vychádzok. Prvý krát bola do
programu zaradená aj teambuildingová aktivita. Samozrejme si všetci na
vlastnej koži vyskúšali tímovú prácu pri riešení krízovej situácie na
príklade lesa. S veľkým úspechom sa stretla aj tradičná spoločná lesná
vychádzka, kde lesní pedagógovia sami realizovali nové zážitkové hry,
či už z vlastnej tvorby alebo podujatí medzinárodnej spolupráce.
Obľúbená „Burza nápadov“ každý rok naberá na kvantite, ale hlavne na
kvalite, preto sa organizátor stretnutia rozhodol vyhlásiť súťaž.
NAJ Nápadom roka 2012 bolo „Lesné divadielko z varešiek“ od Evky
Vavrekovej a Števky Sirkovej zo štátneho podniku z LSR,š.p OZ Revúca
a „Vyrob si svoju knižku“ od Eleny Kovácsovej z LSR, š.p. OZ
Rimavská Sobota.
Pre motiváciu a ocenenie celoročnej snahy rozvíjať lesnú pedagogiku,
tým správnym smerom si lesní pedagógovia volia toho najlepšieho za
uplynulý rok. Za celú rodinu lesných pedagógov blahoželáme Milanovi
Lašovi z LSR, š.p. OZ Čadca, ktorému lesní pedagógovia udelili titul
NAJ LESNÝ PEDAGÓG za rok 2012.

PREDSTAVZATIA LESNEJ PEDAGOGIKY
NA ROK 2013
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vybudovať prvú lesnú školu s programom LP2.
vytvoriť návrh motivačného systému pre lesných pedagógov
sfinalizovať evidenciu lesných pedagógov
zapájať viac lesných pedagógov do zahraničnej spolupráce
zatraktívniť www.lesnapedagogika.sk pre komunikáciu lesných pedagógov
napĺhňať akčný plán Koncepcie lesnej pedagogiky
zorganizovať 8. ročník Stretnutia lesných pedagógov na Slovensku
vyškoliť aspoň 30 nových lesných pedagógov
ponúknuť zaujímavý program s prvkami lesnej pedagogiky pre firmy
ako časť teambuildingov.
realizovať zaujímavý Nadstavbový seminár LP – Modul B
vytvoriť fungujúci systém spolupráce lesníckych inštitúcii v oblasti LP
pokračovať v realizácii úspešných overených projektov LP
byť odvážni (my) a držať pevne spolu J
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KALENDÁR LESNEJ PEDGOGIKY
· marec – jún 2013, Realizácia projektu Les ukrytý v knihe 2013,
www.lesnapedagogika.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY
DETSKÁ LESNÍCKA UNIVERZITA, Zvolen, 14.12.2012
– „do tretice všetko dobré“, aj taký prívlastok by mohol mať tretí ročník
Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene. Národné lesnícke centrum
spolu s partnermi - Vojenské lesy a majetky SR š.p., LESY SR š.p.;
Slovwood Ružomberok a.s. a Technickej univerzity vo Zvolene
nadviazali na úspešnú spoluprácu a po tretíkrát pripravili pokračovanie
projektu Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene. 41 žiakov zo 6
základných škôl zasadne v školskom roku 2012/2013 do posluchární,
aby spoznávali les, lesnícku vedu a výskum priamo na pôde lesníckej
fakulty TU vo Zvolene.
NOVINKY v DELESUN v roku 2013:
Nové témy a noví lektori: V decembri prestavila lektorka Ing. Zuzana
Sitková tému ekológie lesa, prednáškou „Les nie sú len stromy“.
V januári čaká na poslucháčov téma Poľovníctva – „Z poľovníckej
kapsy“.
V apríli spoznajú študenti Príbeh lesa od semienka po strom v rámci
exteriérovej prednášky doc. Ing. Petra Jaloviara, PhD.V rámci dbornej
exkurzie sa zatúlame do Ružomberka a navštívime najväčšie papierne
v strednej Európe – MONDI SCP Ružomberok a.s. a na vlastné oči
študenti uvidia ako sa spracúva celulóza a vyrába papier.
PROLES 2012
Tri odborné semináre pre učiteľov biologických predmetov /Bratislava,
Zvolen, Košice/ realizovalo NLC-ÚLPV Zvolen v spolupráci
s Metodicko-pedagogickým centrom Banská Bystrica v rámci projektu
APVV. Semináre boli venované novým možnostiam zavádzania
projektového vyučovania do vzdelávacieho procesu a zúčastnilo
sa ich 120 učiteľov. www.proles.sk

TIP NA LESNÚ VYCHÁDZKU
ZATYKAČE NA RASTLINY
Čas trvania: 15 minút
Špecifický cieľ: Poznávanie lesnej flóry, podpora analytického a
deduktívneho myslenia žiakov, rozvoj fantázie.
Vek: Aktivita sa dá prispôsobiť všetkým vekovým kategóriám.
Pomôcky: Pripravené zatýkacie listy s opisom v priehľadnom obale,
kľúče na určovanie rastlín.
Lesný pedagóg si vopred pripraví podklady ku hre - zatykače na farebný
papier – farba zodpovedá farbe kvetu hľadanej rastliny. Na zatýkacom
liste sú uvedené informácie o možnom výskyte a typických znakoch
rastliny. V prípade špecifických znakov je potrebné vyhotoviť skicu
rastliny. Pre nižšie vekové ročníky, to môže byť rýmovaná básnička.
V rámci popisu nepoužívame odborné výrazy ani konkrétny názov
rastliny. Zhotovené listy sa uložia do priesvitného obalu, pre
viacnásobné použitie. Lesný pedagóg rozdelí účastníkov do skupín,
ktoré dostanú zatýkacie listy, s pokynom hľadať zodpovedajúcu rastlinu
a dať jej meno. Po uplynutí stanovenej doby na hľadanie alebo po
nájdení hľadanej rastliny v teréne, každá skupinka predstaví svoju
rastlinu ostaným skupinám. Nakoniec majú skupiny možnosť nájsť
odborné informácie o nájdenej rastline v kľúči na určovanie rastlín.
Správne meno rastliny môže žiakov prekvapiť, hlavne v porovnaní
s menom, ktoré dali deti rastline pri hľadaní. Fantázia sa u detí podporuje
a vzťah k nej sa vytvára pri stretnutí s ňou.
Hra sa dá zaradiť aj do ,,mokrého variantu“ aktivít, deti
hľadajú rastliny pomocou herbárov alebo atlasov rastlín. Hra sa dá
veľmi dobre alternovať na poznávanie drevín.

· marec - máj, Kurz lesná pedagogika pre LSR š.p.
(záujemci sa môžu hlásiť u Ing.I.Viszlaia).
· 23.4.2013, Slávnostné otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene,
www.lesnickedni.sk

· máj 2013, kurz Lesnícke minimum a Nadstavbový seminár pre LP
– Modul A.
· jún 2013, Vyhodnotenie projektov Krok za krokom smerom k lesu 2013
a Les ukrytý v knihe 2013, www.lesnapedagogika.sk

PREDSTAVUJEME VÁM
Lesná pedagogika je aj na Facebooku. Radi budeme spolu zdieľať vaše info z aktivít
lesnej pedagogiky. Pochváľte sa tým, v čom je vaša práca lesného pedagóga
výnimočná.
https://www.facebook.com/groups/37423871439/

NOVÝ ROČNÍK KROK ZA KROKOM SMEROM K LESU V ČÍSLACH
· V roku 2013 sa do projektu zapojilo 21 tímov.
· 392 deti bude vypisovať svoje lesné zápisníky.
· Lesní pedagógovia sú z 10tich OZ LSR š.p., a tiež z ML Košice a ALEA o.z., do
projektu sa zapojili aj 2 samostatní LP.

HĽADÁ SA
.... rastlina vo fialovom
klobúku.
Na štíhlej prehýbajúce
j postave
sa vynímajú tenké úzk
e listy.
Rada vystavuje svoje klo
búky
v spoločnosti svojich pri slnku,
ateľov
na našich lúkach.
Vetru sa ukloní, slnku
kýva,
obláčku zazvoní.
Keď ho dáždik poleje,
kvietok sa usmeje.
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