
• Apríl je u nás od roku 1952 oslavovaný 
ako mesiac lesov. Lesy pokrývajú plochu 
okolo 2miliónov hektárov, čo je asi 42% 
rozlohy Slovenska. Z hľadiska štruktúry 
sú u nás zastúpené listnaté lesy (50%) 
ihličnaté (31%) a zmiešané (19%).

• Les je spoločenstvo všetkých organizmov 
(baktérií, húb, rastlín a živočíchov), ktoré 
žijú v lese a lesnej pôde vo vzájomných 
vzťahoch.

• V lese nič nevyjde nazmar, všetko má 
svoje miesto, význam a trvanie –
prirodzený kolobeh života.
Príroda a les zvlášť je pre nás tým 
najlepším zdrojom poučenia, a knihou, 
ktorú by sme mali čítať pomaly a 
dôkladne, pretože nikde inde 
nenájdeme lepší zdroj poznania a 
múdrosti. 

Apríl mesiac lesov



Tu je zoznam dôvodov prečo si lesy 
musíme chrániť:

• Lesy sú pľúcami Zeme - les vytvára kyslík, 
potrebný pre život

• Lesy regulujú obeh vody v prírode–
vyparovanie a zrážky, ovplyvňuje podzemné 
zdroje vody, ochladzuje a čistí vodu, 
spomaľuje odtok vody pri lejakoch a búrkach, 
lokálne ovplyvňuje výskyt a rozsah záplav

• Lesy pôsobia na tvorbu pôdy – humus 
z opadaného lístia, zachovanie vzácnych 
druhov rastlín a živočíchov

• Lesy zachytávajú hluk a prach, čím znižujú 
počet choroboplodných zárodkov vo vzduchu.

• Lesy nám poskytujú obrovské bohatstvo -
drevo, lesné plody, huby, liečivé rastliny

• Lesy nám poskytujú vhodné prostredie -
oddych, rekreácia priaznivo vplýva 

na zdravie a psychiku človeka



Tu sú dôkazy našej „úcty a vďaky“ 
lesom:



• Keď naši žiaci písali svoje myšlienky na tému apríl 
mesiac lesov, mali na mysli skôr takýto les 
(vyberáme pár myšlienok, mnohé sa opakovali):

• Sára K. 5.ročník: Les je podľa mňa veľmi dôležitý 
tým, že produkuje kyslík, ktorý je pre život na našej 
Zemi nevyhnutný. V lese žijú spoločenstvá rastlín, 
živočíchov a húb, ktoré nikde inde nenájdeme. Zo 
stromov sa vyrába napr. papier, knihy, písanky, 
pastelky, toaletný papier. Lesy zohrávajú dôležitú 
úlohu pri dažďoch a to tak, že zadržiavajú 
kvapky, zadržiavajú ich koreňové sústavy. Ďalej nás 
chráni aj pred prachom a hlukom. Na Slovensku 
máme veľmi krásne lesy a do lesa rada chodím na 
prechádzky, nadýchať sa čerstvého vzduchu alebo 
zbierať huby a kvety. Lesy si musíme chrániť a starať 
sa o ne - vyrúbať staré a choré a vysádzať nové 
stromčeky, aby tu boli pre ďalšie generácie.

• Ján K., 5.ročník: Na Slovensku máme 
veľa pekných lesov, v ktorých sa filtruje voda 
a potom nám tečie z kohútika.



• Barbora K., 5.ročník: Apríl mesiac lesov sa 
nazýva podľa mňa preto, že začala jar a všetko sa 
prebúdza, kvitnú kvety a stromy, zvieratá sa 
prebúdzajú.

• Michaela M., 5.ročník: Podľa mňa je správne že 
sa tak apríl nazýva. Les pomáha životu, nám 
aj zvieratám. Väčšinou keď ideme do lesa je to 
také oddychové a príjemné. Les nám veľmi 
pomáha a celkovo je krásny. Keď si to tak 
zoberieme bez lesa by sme nemohli dýchať a 
zvieratá by nemali kde žiť. Ja sama o sebe mám 
veľmi rada apríl, no nie 
preto, že mám narodeniny, ale cez apríl je 
krásna príroda.

• Vanesa K., 8.ročník: Lesy sú s našimi životmi 
spojené odjakživa. Drevom sa kúrilo, stavali sa 
z neho obydlia a vyrábali mnohé nástroje. 
Mesiac apríl je venovaný lesom, aby sa 
upozornilo na ich nenahraditeľný význam pre 
človeka.

• Timea R., 5.ročník: Lesy by sme mali chrániť 
a vážiť si ich, neznečisťovať,... Lesy sú domovom 
pre množstvo živočíchov a teda neslúžia iba nám 
ľuďom.



• Stellka H. 5.ročník: Les si podľa mňa zaslúži ešte 
viac ako mať po sebe pomenovaný len jeden 
mesiac v roku. Je dôležité lesy chrániť, lebo bez 
nich by život na Zemi vyzeral úplne inak. 
Predstavuje výnimočné spoločenstvo, ktoré má 
nenahraditeľné funkcie a ovplyvňuje celý náš 
život, tvorí našu klímu a pôsobí priaznivo na 
zloženie a vlastnosti vzduchu, ktorý dýchame, 
reguluje  vodný režim krajiny, ovplyvňuje 
zrážky a odtok vody. Vytvára podmienky na 
zachovanie života vzácnych rastlinných 
a živočíšnych druhov i spoločenstiev života na 
Zemi. Je to  miesto,  kde rastú rastliny a stromy, 
ktoré produkujú kyslík nevyhnutný pre život na 
zemi - hovorí sa, že lesy sú pľúcami planéty.  
Očisťuje vzduch, tlmí hluk, pôsobí dobre na 
zdravie človeka. Je to miesto, ktoré poskytuje  
pokoj, ticho, miesto kde si môžeme oddýchnuť 
od hluku mesta a od veľkého množstva ľudí.  
Tešíme sa z krásnej prírody lesa. Produkuje 
drevnú surovinu, ktorú denne využívame. Drevo 
používame na vykurovanie, výrobu nábytku, 
v stavebníctve, na výrobu papiera.... 

• Keď si uvedomíme, ako les ovplyvňuje život na 
Zemi, mohlo by sa apríl pokojne volať Mesiac 
všetkého živého na svete.


