
 

 

Do lesa s lesníkem – 17. 9. 2020 
 

 
 

Na začátku školního roku jsme se my, žáci 4. a 5. třídy s pedagogickým 

doprovodem, zúčastnili velmi vydařené a přínosné akce pořádané Nadací dřevo 

pro život. Tato nadace při tvorbě a realizaci projektu Do lesa s lesníkem 

spolupracovala s Lesy České republiky, s.p.. V Jihočeském kraji si za dalšího 

partnera zvolila Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu 

Bedřicha Schwarzenberga, Písek. 

Autobus nás odvezl doprostřed hlubokého lesa u Vráže a zde se nás ujali 

organizátoři projektu. 

Projekt blíže představím, protože se jedná opravdu o ojedinělý počin, 

který skutečně učí žáky všemi smysly v přirozeném prostředí, zde je to les. 

Do lesa s lesníkem je půldenní interaktivní program. Přibližuje les dětem očima 

lesníka. Zahrnuje tato stanoviště (zajišťovali je odborníci - lesníci a vyškolení 

lesní pedagogové): 

  
1. Zalesňování a semenářství - děti se dozvěděly, jak se pěstuje les (jaké 
dřeviny sázíme, kdy, kde, čím a proč). Samy si vyzkoušely zasadit stromek za 
pomoci přítomného odborníka. Sázeli jsme jedle. 
 
2. Výchova mladých porostů, vyznačování těžeb v probírkách - jak, proč a kdy 
se redukuje počet dřevin v lese. Děti si samy vyzkoušely označit dřeviny v lese 
vhodné k odstranění. Stromy jsme značili pouze barevnou páskou. 



3. Myslivost a péče o zvěř – zajímavosti o práci myslivců, jakým způsobem 
probíhá celoroční péče o zvěř. Bavila nás dřevěná skládačka (výr velký). Osahali 
jsme si kůže, rohy, parohy, lebky. Dozvěděli jsme se, co je vábnička. 
 
4. Technika měření stromů - co a proč lesníci v lese určují a měří – měřili jsme a 
počítali výšku stromů (náš měřil 27 metrů) a šířku kmenů.  
 
5. Těžební činnost a přibližování dřeva - proč a jak se v lese kácí stromy, co je  
k tomu třeba a jaký je význam této činnosti. Vyzkoušeli jsme si helmu těžaře, 
uzvednout motorovou pilu, odvalit pomocí háků kus klády… 
 
6. Kreativní dílna - práce se dřevem – hravou formou jsme poznávali druhy 

dřeva, zahráli si hry na rovnováhu, relaxaci, skládali a vázali myslivecký 

klobouček. 

 
  Cílem vzdělávacích akcí lesní pedagogiky je zprostředkovat dětem a 

mládeži poutavou formou styk   s životní realitou, propojení teoretických 

informací a znalostí praxí. Důraz je kladen i na rozvoj manuálních zručností, a 

pokud je to možné, na seznámení se se zpracováním dřeva jako řemeslným 

oborem. Projekt ukazuje les dětem základních škol z celé ČR, ale i jejich 

učitelům ve všech jeho souvislostech očima lesníka. Představuje les jako 

součást zdravého přírodního prostředí a zdůrazňuje jeho hospodářské a sociální 

aspekty. 

 

Toto vše projekt 

sliboval a splnil. Přidejme 

si ještě spoustu legrace, 

úvodní a závěrečné 

zatroubení lesních rohů 

v provedení studentů 

lesnické školy, dárky 

v podobě pěkného 

pravítka, sladkostí a 

hlavně – makového 

koláče na závěr! 

Děkujeme!! 

 

J. Malečová 



 

 
A na závěr ještě pár postřehů našich žáků: 

V průběhu dopoledne jsme se vystřídali u šesti různých stanovišť. Skládali jsme 

například myslivecké klobouky z papíru, měřili stromy, hledali jsme šišky, 

přenášeli klády, poznávali rostliny a rozlišovali srst některých živočichů.  

Určitě bych tyto aktivity doporučila všem, kteří se práce lesníka nebojí a chtějí si 

ji vyzkoušet. 

Akci Den s lesníkem jsme si všichni užili. Děkujeme všem, kteří ji pro nás 

připravili. Poznali jsme, že práce v lese vyžaduje celoroční úsilí. Lesy si musíme 

chránit a pečovat o ně.  



 



 

 
 

 

 

 

 


