
 
 
 
 
 

Projektový den: Ekosystém lesa – 31. 5. 2022 

Dne 31. 5. vyrazila pátá a šestá třída na svůj projektový den s názvem 

Ekosystém lesa. Před 8 hodinou jsme se všichni sešli před školou. V 8 hodin 

jsme již seděli v krásném autobusu, který nás vezl směr Písek. Naše cílová 

stanice byla kousek za obcí Semice. Vše se odehrávalo ve vzdělávacím středisku 

Lesů města Písku. Tam na nás čekala paní 

Skřivanová.  

Po přivítání jsme šli rovnou do lesa, 

kde měli žáci 1. úkol – najít 10 lesních 

živočichů (makety) a do tabulek doplnit 

jejich názvy a čím se živí. Na dalším 

stanovišti si děti roztáhly na zem celty, na 

kterých mohly sedět a pracovat. Paní 

Skřivanová si pro ně připravila ukázky lebek 

lesní zvěře a ukázky rohů a parohů. Dále si 

žáci aktivně vyzkoušeli, jak funguje výměna vody v kořenech a kmeni stromu.   

Po krátké přestávce a občerstvení, kterým byl každý vybaven z domova, 

přišla na řadu zábavná hra „Člověče, nezlob se“. Děti byly rozděleny na skupiny, 

každá skupina si zvolila svého kapitána, který úkoloval své spoluhráče. Žáci měli 

za úkol vymyslet a z písmenek poskládat jména zvířat, která žijí v lese. Podle 

počtu písmenek ve slově posunovali figurky po herním plánu.  

Posledním úkolem v lese byla poznávačka dřevin a počítání letokruhů.  

Na poslední půlhodinu jsme se přesunuli do učeben, kde jsme dostali 

materiály na tvorbu vlastní lesní knížky. Úkolem bylo pospojovat lesní živočichy 

s jejich stopami, určit dřevinu a najít k ní správný list a plod. V badatelské části 

páťáci a šesťáci pracovali s jehlicemi. Měřili je, počítali, určovali, zda jim dané 

jehličí voní.  

Ve dvě hodiny jsme všichni úspěšně přijeli zdraví a celí do Mirovic před školu.  



 

Ohlasy dětí na projektový den:  

 

5. třída  

Veronika, Vanesa, Filip: „Uvědomili 

jsem si, že je v lese nádherně a 

vyčistíme si hlavu. Les je dobré místo 

a je tam hodně krásných věcí.“ 

 

František: „Už vím, že jedle má šišky nahoru. 

Naučil jsem se rozeznávat stromy. Dozvěděli 

jsme se, že liščí lebka je menší než hlava. 

Bavila mě hra Člověče, nezlob se.“ 

Anna: „Už vím, že se k lesu musím chovat 

hezky. Naučila jsem se, co nám les dává. 

Bavila mě ukázka lebek.“ 

 

 

6. třída 

Michaela: „Bylo to pěkně připravené, ale 

nedokázala jsem se soustředit celou dobu. 

Bavilo mě „Člověče, nezlob se“. Mám pocit, 

že už lépe poznám dřeviny a zvířata. 

Dozvěděla jsem se jména nových ptáčků.“ 

Pavlína: „Líbila se mi hra „Člověče, nezlob 

se“. Nebavila mě výroba lesní knížky. 

Bavila mě ukázka lebek různých zvířat. 

Zajímavé bylo, zkusit si udělat strom z lidí.“   

Hana Janoutová 


