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NÁZOV PROJEKTU: celoslovenská kampaň Krok za krokom smerom k lesu  

KOORDINÁTOR  PROJEKTU: Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva 
a vzdelávania Zvolen (NLC- ÚLPV Zvolen).  

HLAVNÝ PARTNER  PROJEKTU:  Lesostav  Nitra, a.s 

PARTNERI PROJEKTU: š.p. LESY SR, ML Košice, ďalšie lesnícke organizácie 

TRVANIE PROJEKTU: november 2011 – apríl 2012,  vyhodnotenie projektu máj 2012 

CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci II. stupňa ZŠ, (vzhľadom na tematické zameranie projektu 
a učebné osnovy je odporúčaný   6 .-7.. ročník ZŠ), ktorí vytvoria jeden pracovný tím. 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA: Rok 2011 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok 
lesov 2011. Hlavný slogan: „Forest for People“ – „Les pre ľudí“ zdôrazňuje prepojenie 
človeka s lesom, zviditeľňuje dôležitú úlohu človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov. 
Cieľom je teda zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, 
ochranu prírody a rozvoj všetkých typov lesov tak, aby mohli byť využívané aj budúcimi 
generáciami.  

NLC spolu so svojimi partnermi pripravilo množstvo podujatí a aktivít zameraných na 
podporu zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti a jej pozitívneho formovania 
smerom k lesu a lesníctvu. Jedným z nich je aj celoslovenská kampaň Krok za krokom 
smerom k lesu . 

CIEĽ PROJEKTU:  

 Podporiť výchovu mladej generácie zameranú na environmentálne správny prístup 
k lesu a životnému prostrediu. 

 Poskytnúť mladej generácií rady, odporúčania, pravidlá  pre správanie sa k lesu a 
v lese, pozitívne formovať ich postoje v oblasti správania sa k svojmu prostrediu. 

  Prispieť k poznaniu vlastného okolia, regiónu s myšlienkou urobiť niečo prospešné 
pre svoje okolie. 

 Priblížiť lesy, ich dôležitosť a ich celospoločenský prínos pre spoločnosť.  

Projekt sa zaoberá globálnymi problémami Zeme a naším prístupom k prírodným zdrojom. 
Rozoberá 3 nosné témy:  

 Voda a les 

 Odpady a les 

 Ovzdušie (doprava) a les 

 

 



  

NÁSTROJE NA SPLNENIE CIEĽA:  

• Prednášky, besedy a diskusie s lesníkmi 
• Lesné vychádzka s lesným pedagógom 
• Samostatná práca žiackych tímov, aktívne plnenie vytýčených úloh 
• Motivácia formou súťaže medzi žiackymi tímami 

 

PODPORNÝ MATERIÁL PROJEKTU: 

• LESNÝ ZÁPISNÍK pre každého žiaka, obsahujúci odporúčania a tipy ako sa správať 
v lese, ako prispieť k zmene svojho správania sa vo vzťahu k lesu. V lesnom zápisníku sú 
zároveň zadané úlohy pre jednotlivcov, ale aj pre celý žiacky tím.  

• Súhrnný lesný zápisník, ktorý obsahuje: 1. spoločné vyhodnocovacie dotazníky 
                 2. úlohy pre tím 

 3. „Mojich 10 krokov pre les“ 

 4. súhrnná správa o činnosti žiackeho tímu 

 5. priestor na fotodokumentáciu 

• Plagát o projekte 

• Certifikát o účasti pre každý žiacky tím 

• Diplomy pre víťazov 

• Sadu vecí (1 mini meteorologická stanica, 1 nástenný kalendár, 6 brožúr o lese)  pre  každý 
žiacky tím a zodpovedného pedagóga školy 

• Tričko s logom MRL, nástenný kalendár a sada 6 brožúr o lese pre lesných pedagógov 

 

ÚLOHY PRE ČLENOV PROJEKTU: 

 

I. 

• Komunikácia s lesnými pedagógmi, základnými školami – participačný list 

NLC – ÚLPV Zvolen:  

• Zorganizovanie pracovného stretnutia s  lesnými pedagógmi . 
• Príprava (návrh, grafické spracovanie, tlač) informačných plagátov o projekte a  Lesného 

zápisníka. 
• Vypracovanie scenára s popisom konkrétnych úloh a aktivít k  jednotlivý témam pre 

lesných pedagógov. 
• Distribúcia plagátov do  základných škôl.  
• Distribúcia  lesných zápisníkov a súhrnných lesných zápisníkov so sadou vecí pre  žiacke 

tímy lesným pedagógom. 
• Zverejnenie informácií o projekte na internetových stránkach www.roklesov.sk, 

www.lesnapedagogika.sk 

http://www.roklesov.sk/�
http://www.lesnapedagogika.sk/�


  

• Propagácia  a medializácia projektu – tlačová správa o realizácii projektu, článok 
v časopise LESNÍK 

• Vyhodnotenie súťaže, zabezpečenie cien. 
• Celková koordinácia  projektu. 

 
 

II. 
 

Základné školy: 

• Škola určí zodpovedného pedagóga, ktorí bude usmerňovať činnosť žiackych tímov, 
vytvorí im podmienky na plnenie úloh, v prípade potreby koordinuje činnosť tímov. Poverený 
pedagóg dohliada na vypĺňanie Lesného zápisníka, zabezpečuje stretnutie tímov s lesným 
pedagógom, po ukončení projektu zabezpečí doručenie vypracovaných úloh na NLC. 
• Projekt je určený žiakom 6. – 8. ročníka základnej školy 
• Odporúča  sa projekt  začleniť k obsahovo príbuzným predmetom (napr. biológia, 
geografia, náuka o spoločnosti atď.) ako vhodný doplnok vyučovacieho procesu. 
• Žiacky tím je zostavený zo skupiny minimálne 10 žiakov, ktorí pracujú skupinovo.  
Odporúča  sa, aby žiacky tím tvorila jedna celá trieda. 
• Každý žiacky tím si na začiatku určí názov tímu! 
• Práca žiackeho tímu je rozdelená na – I. teoretickú časť, kde žiaci samostatne študujú, 
pracujú s internetom a hľadajú odpovede na  zadané úlohy,  

                                                           II. praktickú časť, pozostávajúcu z prieskumu 
(auditu)  žiakov  a lesných vychádzok  za prítomnosti lesného pedagóga.  

• Žiaci pracujú samostatne a súčasne ako tím riešia jednotlivé úlohy. 
• Každý žiak má svoj LESNÝ ZÁPISNÍK. 
• Po ukončení projektu sa kompletne za žiacky tím vyplní 1 Súhrnný lesný zápisník, 
ktorý sa doručí na adresu NLC. 
 
 

III. 
 

Lesní pedagógovia (LP) 

• Lesní pedagógovia odborne vedú pridelené žiacke tímy, konzultujú so žiackymi tímami,  
vyberú vhodné prostredie na realizáciu určených aktivít.  
• So svojím tímom sa v rozmedzí mesiacov november až apríl stretnú  4 krát na lesnej 
vychádzke. Jedna lesná vychádzka trvá 90 minút a je určená konkrétnej téme. Presný termín 
lesnej vychádzky si dohodne lesný pedagóg sám so zodpovedným pedagógom. 
 
SCHÉMA STRETNUTÍ:  
1. stretnutie -  v priestoroch školy, podrobné predstavenie projektu žiakom školy 
a pedagógovi, odovzdanie lesných zápisníkov a ostatných podporných materiálov projektu, 
teoretické predstavenie  témy č.1. 
2. stretnutie -  exteriér (miesto určí LP) – praktické úlohy k téme č.1, zadanie pokynov 
k samostatnej práci žiakov na  téme č.2,  
3. stretnutie – exteriér (miesto určí LP) – praktické úlohy k téme č. 2, zadanie pokynov k  
k samostatnej práci žiakov na  téme č.3,  
4. stretnutie – praktické úlohy k téme č.3,  kontrola všetkých vypracovaných úloh 
 
Poznámka – lesní pedagógovia na stretnutiach so žiackymi tímami pracujú podľa pripravených scenárov! 

 



  

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:  

• Do súťaže sa automaticky zapája každý žiacky tím, ktorí do termínu uzávierky –          
30. apríl  2012 splní dané úlohy vyplývajúce z LESNÉHO ZÁPISNÍKA a doručí 
kompletne vyplnený Súhrnný lesný zápisník  na adresu NLC. 

• Pri hodnotení sa bude prihliadať na : 1. na vypracovanie všetkých úloh 
2. správnosť odpovedí  
3. na originálnosť a reálnosť jednotlivých krokov 

s konkrétnym prínosom a dopadom pre 
jednotlivé regióny v úlohe „ Mojich 10 krokov 
pre les“. 

• Odmenené budú tri najlepšie žiacke tímy. 
• Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v máji 2012 
 
 
ĎALŠIE INFORMÁCIE: všetky  informácie o projekte, Medzinárodnom roku lesov 2011, 
ako aj o partneroch nájdete aj na týchto internetových stránkach: 
www.roklesov.sk 
www.lesnapedagogika.sk  (podrobný zoznam lesných pedagógov členený podľa VÚC je 
uvedený na  stránke lesnej pedagogiky v záložke kontakty) 
www.nlcsk.org/ - Národné lesnícke centrum 
www.un.org/en/events/iyof2011 - medzinárodný rok lesov 

KONTAKT (adresa doručenia vypracovaných lesných zápisníkov): 

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 
Ing. Dana Loyová 
Sokolská 2  
960 01 Zvolen  
Tel.: 045/52 02 203 
E-mail: loyova@nlcsk.org 
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