
Levické 
poľovnícke dni

Deti priatelia 
lesníkov
10. mája 2019 (piatok)

od 10:30 hod. v Leviciach na zimnom štadióne

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a IPOLY ERDŐ Zrt., ako 
partneri projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia 

verejnosti“ (SKHU/1601/1.1/009), realizovaného v rámci Programu 
spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko Vás 

srdečne pozývajú na aktivitu

Pripravené sú:

Súťaže a spoznávanie 
drevín, lesa, lesných 

produktov a zveri 

Lesníci,                                
lesný pedagógovia, 
vábničiari, trubači



Levické 
poľovnícke dni

Deti priatelia 
poľovníkov

10. mája 2019

Od 14:00 hod. v Centre kultúry Junior v Leviciach

Pripravené sú:

Hry v prírode

Súťaže a spoznávanie 
drevín, lesa, lesných 

produktov a zveri 

Lesníci, lesničiari, 
vábničiari, trubači

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a IPOLY ERDŐ Zrt., ako 
partneri projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia 

verejnosti“ (SKHU/1601/1.1/009), realizovaného v rámci Programu 
spolupráce INTEEREG V-A Slovenská republika-Maďarsko Vás 

srdečne pozývajú na aktivitu

Program:
10:30 Príchod a registrácia účastníkov

10:35 Predstavenie projektu a budúcej lesnej školy

10:50 Program lesnej pedagogiky

• Pílenie dreva ručnou pílkou – ukážka sily, zručnosti a rýchlosti                            
v pílení dreva

• Zážitkový chodník – hmatová poznávačka inak – deti so zatvorenými 
očami môžu naboso vyskúšať rôzne druhy povrchov (kameň, mach, 

piesok, semienka, seno, drevo, kôra)  

• Približovanie dreva – vyskúšanie práce ťažného koňa formou súťaže 

• Ochrana lesa – oboznámenie sa s hmyzom formou dreveného puzzle                       
a spoznávanie pobytových znakov hmyzu

• Feromónový lapač na lykožrúta smrekového – ukážka feromónového
zariadenia na chytanie hmyzu

• Súťaž „pestovateľov lesa” – zober koľko unesieš – súťaž                             
so semenami rôznych druhov drevín

• Koleso „lesníka” – súťaž vedomostí z rôznych odborov a rôznych tém 
v súvislosti s lesníctvom

12:15 - 13:15 Spoločný obed

• Poobedný program lesnej pedagogiky

• Návšteva Levického hradu

14:30 Ukončenie programu

Cieľom aktivity je propagácia projektu a spestrenie i spríjemnenie dňa deťom
z miestnych a cezhraničných základných škôl. Lesní pedagógovia im priblížia prírodu
a život v lese. Hlavným cieľom projektu s akronymom SK-HU FOREST SCHOOLS je
zvýšiť príťažlivosť a návštevnosť prihraničného územia prostredníctvom využívania
jeho prírodných hodnôt s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie a prírodovednú
gramotnosť mladej generácie prostredníctvom vzdelávania odborníkmi - lesnými
pedagógmi v nových lesných školách.

Počas podujatia budú vyhotovované fotografie, ktoré budú využité a zverejnené v rámci projektu s názvom                         

„Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“.

„Obsah tejto pozvánky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“
www.skhu.eu

Počas podujatia je pre deti zabezpečené tlmočenie, občerstvenie a obed
Zmena programu vyhradená

http://www.skhu.eu/

