ÚVOD
Aj vy ste už videli toho roku dúhu? Od biblických čias je
dúha symbolom nového začiatku. Odkazuje na nádej, že
každá búrka sa raz skončí a po nej vyjde životodarné slnko.
V marci toho roku nás pandemické ochorenie COVID
19 doslova prinútilo zastaviť všetky vzdelávacie aktivity,
projekty, semináre. Školy sa zatvorili, verejné priestranstvá
sa vyprázdnili. Interaktívne a „kontaktné“ programy lesnej
pedagogiky nebolo možné realizovať. V tej chvíli sme aj my
hľadali možnosti, ako túto pomyslenú „búrku“ prečkať.

Štatistika návštevnosti webovej stránky lesnapedagogika.sk (LP ONLINE)

Zrodila sa myšlienka vstúpiť do virtuálneho prostredia
a prispieť k environmentálnemu vzdelávaniu žiakov
zatvorených vo svojich domovoch. Takouto formou sme
zrealizovali projekty Les ukrytý v knihe a Detská lesnícka
univerzita. Okrem toho sme „ponúkli“ pre učiteľov
pracovné listy na rôzne témy. Do online vzdelávania sa
v tomto období pustili aj lesní pedagógovia zo zahraničia.
Lotyšskí lesníci v spolupráci so štátnou televíziou natočili
video kvízy a usporiadali súťaže v natáčaní video-spotov
súvisiacich s lesníctvom. Fínsky lesnícky vzdelávací inštitút
sa rozhodol pokračovať v celonárodnom Lesnom kvíze pre
žiakov s 38 ročnou neprerušenou tradíciou vo virtuálnom
priestore aj s pomocou známeho fínskeho influencera. A
mnohí ďalší sústredili svoje úsilie, aby aspoň čiastočne
komunikovali s verejnosťou prostredníctvom sociálnych
sietí.
V tejto chvíli sa zdá, že to najhoršie máme za sebou.
Veľmi by sme si želali vrátiť sa von do lesa.
Cítiť a vnímať jeho účinky.
Vidieť radosť a úsmev v detskej tvári.
Tešiť sa zo spektra farieb, ktoré nám príroda ponúka.
Radovať sa z novo narodeného človiečika, ktorý sa 15. júna
narodil našej kolegyni Majke. Tešíme sa a mamičke želáme
pokojné noci a veľa radosti z krásnej dcérky Vandy!
Vaši editori
Danka, Veronika, Dáška, Majo

Štatistika Facebook webovej stránky lesnapedagogika
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EURÓPSKY KONGRES LESNEJ PEDAGOGIKY
Pandemická situácia sa podpísala aj na zrušení
tradičného v poradí už 15. Európskeho kongresu lesnej
pedagogiky. O jeho odvolaní sme vás dávnejšie
informovali. O to väčšmi nás teší, že aktuálne môžeme
povedať nový termín a miesto konania. Snahou kolegov

z Luxemburska bolo opätovne zorganizovať kongres
v Luxembursku a okrem iného umožniť lesným
pedagógom z ostatných krajín predstaviť Luxembursko
a ich environmentálne vzdelávanie.

Viac informácií na
http://forestpedagogics.eu/portal/2020/06/11/15th-european-forest-pedagogics-congress-2020/.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIODIVERZITY (International Day for Biological
Diversity) vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) v decembri 2000 na
Valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo, že pamätným dňom bude 22. máj, kedy
bol schválený definitívny text Dohovoru o biologickej diverzite (Convention for
Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi.
Tento významný deň bol pripomenutý aj v nadväznosti na Medzinárodný deň
lesov dňa 21. marca 2020, ktorý bol tohto roku zameraný na LESY A
BIODIVERZITU. Celé toto obdobie bolo venované zvyšovaniu informovanosti o
význame biodiverzity a lesov.
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LESNÁ PEDAGOGIKA ONLINE
Aj Národné lesnícke centrum, koordinátor projektu
DETSKÁ LESNÍCKA UNIVERZITA, muselo v období
koronakrízy hľadať náhradné riešenie pre pokračovanie
projektových aktivít. To sa našlo na webovej stránke
lesnej pedagogiky (www.lesnapedagogika.sk), v sekcii
LP ONLINE. „Je to "malá náplasť" oproti skutočnému
vzdelávaniu v prírodnom lesnom prostredí, ale snahou
koordinátora je aspoň takouto malou troškou nahradiť
to, čo za bežných podmienok je v očiach ľudí vnímané
ako samozrejmosť; o to viac si to teraz vážime,“ uviedla
organizačná garantka projektu.

ukončený slávnostnou promóciou. „Veľmi ma mrzí, že
promócia nebude,“ napísala mladá študentka Kristína.
A tak spomienkou na účasť v Detskej lesníckej univerzite
budú pre študentov získané diplomy absolventov
a kúsok lesa v podobe píšťalky zo srnčieho parohu.
Koordinátor projektu Detská lesnícka univerzita je NLC –
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen,
hlavným partnerom sú Vojenské lesy a majetky SR - š.p.,
ďalšími partnermi sú Lesy SR, š.p., Lesnícka fakulta
TUZVO a Zvolen – mesto lesníctva.

A tak v apríli, máji a júni pripravil koordinátor v sekcii LP
ONLINE prednášky Detskej lesníckej univerzity formou
prezentácií, doplnené videami, pdf súbormi skrípt a
interaktívnymi úlohami. Pripravené materiály boli
prístupné aj ostatným deťom, rodičom, pedagógom,
aby aj oni mohli virtuálne vstúpiť do lesa. Samozrejme,
najväčšia výzva pre všetkých smerovala na realizovanie
prechádzok do prírody, ktoré boli v danom období priam
odporúčané.
Aj keď sa situácia ohľadom koronakrízy na Slovensku
pomaly zlepšuje, život ešte nie je v starých koľajach žiaci druhého stupňa základných škôl sa aj v júni
vzdelávajú doma online formou. Záver projektu mal byť

10. jubilejný ročník projektu LES UKRYTÝ V KNIHE bol
tohto roku mimoriadny. Svet lesa a knižníc vystriedal
virtuálny svet v ONLINE prostredí. Ďakujeme všetkým
deťom, ktoré si prečítali, či vypočuli povesť a zaslaním
pracovných listov a fotografií hradov z rôznych kútov
Slovenska sa zapojili do projektu. Dostali sme 130
vyplnených listov a takmer rovnaký počet krásnych
fotografií. Veľké poďakovanie patrí všetkým
pedagógom za vynaložené úsilie a motivovanie detí pri
práci na projekte:

4. C, ZŠ Škultétyho, Nitra – p. učiteľka Adriana Brotková

Vďaka patrí aj knižniciam, osobitne však Krajskej knižnici
Ľ. Štúra vo Zvolene a pani Márii Masárovej, Tekovskej
knižnici v Leviciach a lesnému pedagógovi Petrovi
Grófovi, ktorí formou videonahrávky sprostredkovali
deťom povesť a príbeh z lesa. Naše uznanie patrí hlavne
rodičom, ktorí sa v tomto období stali akýmisi
asistentmi učiteľov a aj oni pomáhali svojim deťom pri

riešení úloh pracovného listu. Ale najmä ukázalo sa, že
rodičia vedú deti k láske k prírode a potulkám za jej
krásami.

3. A, ZŠ Jilemnického 1, Zvolen – p. učiteľka Annamária
Beňová
3. A, ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa – p. učiteľka Danka
Jungová
2. B, ZŠ Sečovce – p. učiteľka Monika Červeňáková
2. A, 3. A, 4. A, ZŠ Vígľaš – p. učiteľka Anna Murínová
OZ Úsmev Prievidza – p. učiteľka Jarmila Dragulová

V tomto ročníku projektu zvíťazili všetci, ktorí venovali
svoj čas tomu, aby sa dozvedeli niečo o prírode, objavili
čaro čítania a príbehov o lese ukrytých v knihách.
Ďakujeme a odmeny posielame.

Projekt sa podarilo zrealizovať vďaka partnerovi – štátnemu podniku LESY SR.
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LESNÉ FOTOTYPY NA RODINNÉ VÝLETY
Tohtoročný projekt Les ukrytý v knihe v sebe „ukryl“ aj miesta v lese postavené z kameňov a opradené históriou.
Malí čitatelia nám poslali fotky hradov, ktoré navštívili. Možno sa stanú inšpiráciou pre váš rodinný výlet počas leta.

Pustý hrad, Javorie

Hrad Katarínka, Malé Karpaty

Kapušiansky hrad,
Fintické svahy

Hrad Uhrovec, Strážovské vrchy

Hrad Divín, Revúcka vrchovina

Hrad Korlátka, Malé Karpaty
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TIP NA LESNÚ AKTIVITU – ZBER ŠIŠIEK
Cieľ aktivity: pripraviť si prírodný materiál na
tvorenie pre obdobie Adventu, Vianoc, zimy
Cieľová skupina: lesní pedagógovia, tvoriví
nadšenci, rodiny s deťmi
Pomôcky: košík, krabice
Popis: Jar je zberom prvých byliniek, v lete sa tešíme dozrievajúcemu ovociu
a zelenine a na jeseň zbierame plody ako gaštany, jablká, hrušky,... No a kedy
sa zbierajú šišky z lesných stromov? Práve v období mája, júna „dozrievajú“
šišky borovíc, ktoré pri silnejšom vetre padajú na zem. Od tohto obdobia je pod
stromami možné ich pohodlne nazbierať do košíkov a doma uskladniť
v krabiciach. Ani sa nenazdáme a príde zima, Advent, Vianoce a my, keďže sme
boli ako biblické „múdre panny“ a včas sme sa pripravili na zimné tvorenie,
môžeme bez starostí vyrábať rôzne vianočné ozdoby. Navyše sa pri zbieraní
šišiek môžeme zahrať aktivitu, ktorá bola popísaná na FB stránke lesnej
pedagogiky pod názvom Košík plný šišiek. Tak KUK tam !

LESNÉ HÁDANKY
Lesné hádanky môžete využiť vy, lesní pedagógovia, vo svojej praxi. No
uvedené texty môžu byť „hádankami“ aj pre vás. Pošlite nám ich správne
riešenia na mail uvedený v hlavičke Listov LP na prvej strane. Prví traja správni
riešitelia dostanú milú lesnú odmenu (a my okrem iného zistíme, či pozorne
čítate naše LISTY LP  ).

Pozná všetky zveri

Je to verný priateľ
Je dobrý pomocník
Jeho nosu nevadí ani peľ
Nenahradí ho veru nik
Čo je to?

Svojej puške verí
Sleduje každý nov
Jeho vášňou je lov
Kto je to?
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