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DÔVODOV „PREČO LESNÍCKA ŠKOLA?“

1.

Prvé miesto patrí snahe vykonávať svoje povolanie v lone prírody, na čerstvom vzduchu.
Veľmi veľa ľudí práve to pokladá za dôvod, prečo by chceli pracovať v lese a vyučiť sa
lesníckemu remeslu.
2. Jednoduchým, ale krásnym dôvodom je vďačnosť matičke Zemi a hlavne stromom za to, že
sú našou každodennou zásobárňou kyslíka.
3. Naša škola je inšpiráciou a veľkým lákadlom pre tých, ktorí sa venujú ochrane prírodného
bohatstva a všetkého, čo sa v prírode nachádza.
4. Jednoznačný typ dostanete aj od ľudí, ktorí chcú rozumieť reči prírody. Naša škola Vás
naučí ticho jej naslúchať a porozumieť reči tak krásnej a čarovnej.
5. Lesnícke remeslo má svoje čaro aj preto, že pobyt v lese a aj samotná práca v ňom je
upokojujúca a blahodarne pôsobí na naše zmysly. Veď, kto vie pochopiť naše problémy, ak
nie samotný pán Les?!
6. Lesnícka škola je však aj hnacím motorom pre tých žiakov základných škôl, ktorí sa venujú
prírodovedeckým súťažiam a získavajú v nich popredné umiestnenia. Tie ich posúvajú
bližšie k nám.
7. Niektoré deti sú k láske k lesom a k samotnej prírode vedené už odmalička. No a ich túžba
byť v neustálom spojení s lesom a naučiť sa o ňom niečo viac, je tiež dôvodom, prečo si
vyberú práve lesnícku školu.
8. Naša škola vychováva z mladých ľudí zručných lesníkov, ktorí sú pripravení zodpovedne
a s radosťou vykonávať svoju neľahkú, často fyzicky náročnú prácu.
9. Práve práca v lese je garanciou, že o svoj chlebík budete mať postarané. Les je akousi
našou finančnou istotou. My potrebujeme jeho a on nás.
10. Posledným dôvodom sme vlastne my všetci. Každý z nás je tu pre to svoje, ale všetci máme
niečo spoločné: Lásku k prírode, zvieratám a k samotnému lesníckemu remeslu, pretože
nie je väčšie šťastie, ako robiť to, čo nás skutočne baví.
LESU ZDAR!

