
 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE  o NAJ LESNÝ KALENDÁR 

Národné lesnícke centrum v rámci 9. ročníka projektu LES UKRYTÝ V KNIHE vyhlasuje  súťaž 

o vytvorenie vlastnej knihy – kalendára pod názvom „ Lesný kalendár“. 

Cieľom súťaže je poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo 

udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu.  

Téma tohto roka korešponduje s témou  Medzinárodného dňa lesov - 21. marec  a prepája tri dôležité 

prvky:    LES - ŠKOLA - VZDELÁVANIE . 

 

NÁPADITOSŤ: 

 Vytvorený KALENDÁR  by mal byť originálnym dielkom autora, kolektívu autorov. Témou je „LES“ 

vo všetkých jeho podobách   

 KALENDÁR musí obsahovať všetky svoje náležitosti – súpis dní, týždňov, mesiacov a kalendárnym 

postupom udalostí s  motívom lesa 

 Kalendár bude vystihovať autorovu predstavu lesa, môže byť obohatený o prípadné pranostiky na 

určité obdobie súvisiace s prírodou alebo lesom, popisy lesa v jednotlivých mesiacoch alebo 

ročných obdobiach, práce v lese,  vyznačené udalosti, ktoré sa spájajú s lesom – môže obsahovať 

aj vlastné zážitky dopísané do konkrétnych dní alebo mesiacov a pod. 

 Pri tvorbe môžu byť využité rôzne výtvarné techniky (kresba, maľba, grafika a iné ), prírodný 

materiál (semienko, konárik a iné ), ako aj fotografia 

 Porota bude brať do úvahy celkový vzhľad daného diela ako aj obsahovú stránku – vlastnú pridanú 

hodnotu, výtvarnú originalitu a spracovanie. 

FORMÁLNA STRÁNKA SLOVNÍKA: 

 Veľkosť a formát slovníka je  ľubovoľný 

 Kalendár musí byť zviazaný tak, aby jednotlivé strany boli pevne spojené. 

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI KALENDÁRA: 

 Názov, rok a miesto vydania 

 Autor, ilustrátor (meno, škola, ročník). 

 

 

 



VEKOVÉ KATEGÓRIE : 

Do súťaže sa môžu zapojiť deti vo veku do 15 rokov, ktoré budú súťažiť v dvoch kategóriách – 

jednotlivci aj kolektívy: 

1. kategória mladší žiaci – 1. stupeň ZŠ  (6 - 10 rokov) 

2. kategória starší žiaci – 2. stupeň ZŠ (11 - 15 rokov) 

 

TERMÍN UZÁVIERKY SÚŤAŽE:  31. máj 2019 

 

HODNOTENIE:  

 Kalendáre, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti po obsahovej a formálnej stránke, 

NEBUDÚ hodnotené! 

 Porota bude hodnotiť ORIGINALITU a vlastný vklad do diela. 

 Porota ocení vytvorené kalendáre v obidvoch kategóriách a najlepší autori a kolektívy budú 

odmenení vecnými cenami. 

 Škola, ktorá pošle najväčší počet prác bude odmenená sadou školských pomôcok  

s environmentálnym zameraním. 

 

VYHODNOTENIE:   

Vyhodnotenie kampane bude uverejnené  10. júna 2019 na stránke www.lesnapedagogika.sk.   

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21. júna 2019 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo 

Zvolene. 

 

ADRESA DORUČENIA:  

 Súťažné diela je potrebné zaslať na adresu: NLC-ÚLPV Zvolen, Sokolská 2, 960 01 Zvolen  

 Označenie balíka: Les ukrytý  knihe. 

 

Bližšie informácie:     Mgr. Dagmar Sélešová, selesova@nlcsk.org, 045/5202391  
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