
Žuhračka
mindenkinek

Gyerek Hubert

2019 május 21. (kedd)

10:30-14:30 óra között

Žuhračkán (Szlovákia)

LESY Slovenskej republiky, állami vállalat és a Ipoly Erdő Zrt., 
mint projektpartnerek az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország 
együttműködési program keretén belül tisztelettel meghívják Önt 
az „Erdészek a környezeti nevelésért“ (SKHU/1601/1.1/009), c. 

pályázattal kapcsolatos projekt tevékenységre

Gyerekek a vadászok barátai



Program:

10:30 Érkezés és a résztvevők regisztrációja

10:35 A projekt és a tervezett erdei iskolák bemutatása

10:50 Erdei pedagógia program

• Kynológia - vadászkutyák apportírozási bemutatója

• Erdővédelem – TANAP – gyerekek megismertetése                                       
a Magas Tátrával

• Élmény ösvény - tapintható felismerés - gyerekek csukott szemmel, 
mezítláb végigsétálhatnak különböző felületeken 

(kő, moha, homok, magok, széna, fa, kéreg)

• Erdei dendrometria (faméréstan) - fák mérésének bemutatása                                   
magasság, átmérő, térfogat

• Elsősegély nyújtás bemutatása az erdőben

• Žuhračka történelmének a bemutatása

• Harcászati eszközök és  harcok bemutatása a II. világháborúból

11:30 - 12:30 Közös ebéd

12:45 Délutáni erdei pedagógiai program

14:30 A program zárása

A rendezvény ideje alatt az út Žuhračkára egyirányú

Az esemény során fotók készülnek melyeket az „Erdészek a környezeti nevelésért“ c. projekt részeként közzéteszünk.

„ Jelen meghívó tartalma nem tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.“

„A projektet az Európai Unió -az Európai Regionális Fejlesztési Alap- támogatja.“
www.skhu.eu

A tevékenység célja a projekt propagálása valamint hogy a helyi és a
határontúli általános iskolákból érkező gyerekek napját élvezetesebbé
tegye valamit közelebb hozza őket a természethez és az élethez az
erdőben. Az SK-HU FOREST SCHOOLS projekt fő célja, hogy természet
értékeinek bemutatásával növelje a határterület vonzerejét és látogatási
arányát, az új erdei iskolákban az erdőpedagógusok által végzett oktatással
javuljon a fiatal generáció környezettudatossága és természetismerete.

A rendezvény ideje alatt a gyermekeknek 
tolmácsolást, frissítést és ebédet biztosítunk.

Fenntartjuk a jogot a program 
megváltoztatására.

http://www.skhu.eu/


Žuhračka
pre všetkých

Detský Hubert

21. mája 2019 (utorok)

od 10:30-14:30 hodiny

na Žuhračke

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

Deti priatelia poľovníkov



Program:
10:30 Príchod a registrácia účastníkov

10:35 Predstavenie projektu a budúcej lesnej školy

10:50 Program lesnej pedagogiky

• Kynológia – ukážky aportov poľovných psov

• Ochrana lesa – TANAP – oboznámenie detí  
s problematikou Vysokých Tatier

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

piesok, semienka, seno, drevo, kôra)  

• Lesnícka dendrometria – ukážka merania stromov                                     
výška, hrúbka, objem

• Ukážky prvej pomoci v lese 

• História Žuhračky – archív Levice – priblíženie histórie 
Žuhračky ako významného miesta SNP

• Reálne ukážky bojov z obdobia II. svetovej vojny 

11:30 - 12:30 Spoločný obed

12:45 Poobedný program lesnej pedagogiky

14:30 Ukončenie programu

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

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 je pre deti zabezpečené 
tlmočenie, občerstvenie a obed.

Zmena programu vyhradená

Cesta na Žuhračku je počas trvania podujatia
jednosmerná

http://www.skhu.eu/

