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Abstrakt 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout konkrétní možnosti využití lesů v okolí 

Moravské Třebové ve výchovně vzdělávacím procesu žáků prvních až pátých tříd 

základních škol. Východiskem byl současný platný Rámcový vzdělávací program  

pro základní vzdělávání, který v několika oblastech zaměřuje pozornost na tento 

tematický okruh. Následně byla provedena analýza obsahové náplně používaných 

učebnic z důvodu zjištění způsobu prezentace daného tematického okruhu. V další části 

byly získány aktuální odborné informace vztahující se k danému tématu. Využity byly  

i materiály poskytnuté pracovníky Odboru životního prostředí Městského úřadu 

v Moravské Třebové a místního polesí Lesů ČR. V následující etapě práce byly formou 

dotazníků zjišťovány konkrétní názory vyučujících na danou problematiku. V této 

souvislosti se autorka obrátila na vyučující tří základních škol v Moravské Třebové.  

Po vyhodnocení těchto poznatků byly navrženy možnosti využití prostředí lesa a jiných 

dostupných dřevinných komplexů pro výuku žáků v prvních až pátých třídách 

základních škol ve městě. Některé dílčí části projektu byly ověřeny v praxi na vybrané 

základní škole. 

 

 

 

Klíčová slova – využití lesa ve výuce, ekosystém lesa, výukový program 



 

 

Abstract (Forest and its changes during the year) 

The major objective of this thesis is to propose concrete possibilities of using  

the surrounding forests of Moravská Třebová in the educational process of pupils  

at primary schools. The current valid Framework Education Programme for Elementary 

Education, which focuses attention on this topic in several areas, was the starting point. 

Subsequently, the analysis of textbooks for primary education was conducted  

with the aim to find out the way of presentation of the subject matter. In the next 

section, the topical information related to the topic was obtained. It has made use  

of materials provided by the staff of the Department of the Environment  

of the municipality of Moravská Třebová and the local forest district of the state-owned 

company Forest of the Czech Republic. In the next stage of the thesis, the survey was 

conducted to find out what teachers think about the issue. The teachers of all primary 

schools in the town were involved in this research. Based on the evaluation of these 

findings, the possibilities of using forests and other woody areas for the educational 

process of pupils from primary schools in the town of Moravská Třebová were 

proposed. Some parts of the project were verified in the selected primary school in the 

town.  

 

 

 

Key words – the use of forests in the educational process, forest ecosystem, educational 

programme 
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1 Úvod 

„Pokud někdo nerozšlápne botou brouka, neodtrhává křídla mouchám, nechytá motýly 

do sbírky, nekrade vajíčka ptákům, ale zhotovuje budky, v malém jezírku si nehraje 

pirátské bitvy, ale zůstane stát na okraji biotopu, pak to není důsledkem krásy motýla  

či škaredosti mouchy, zpěvu a opeřené nádhery ptáků, rozmanitosti a klidu jezírka nebo 

rybníku. Vnímání přírody a zacházení s ní je vždy výsledkem postoje, který se připravuje 

jinak a složitěji než jen smyslovým vnímáním. Je to výsledek zaměření pozornosti, účasti 

na prožívání rodičů, učitelek, vychovatelek. Jsou to jejich slova a činy, jsou to zobrazení 

v médiích, tj. dětských knížkách i v televizi, které přírodu dělají hodnou lásky  

a ochrany.“ 

  

(Horká, 1996, s. 13) 

 

 

Lesy pokrývají 30 % souše planety Země. Představují jeden z druhově nejbohatších 

ekosystémů, který poskytuje stanoviště pro růst mnoha rostlin a potravu či úkryt  

pro širokou škálu živočichů. V různých koutech zeměkoule nacházíme odlišné typy 

lesů. Ty plní zásadní roli v globálním koloběhu vody a uhlíku, zlepšují kvalitu ovzduší  

a chrání půdu před účinky eroze. V lesích začínal vývoj lidského druhu a deštné lesy 

jsou domovem mnoha původních obyvatel. V současnosti řadu přirozených lesních 

porostů ohrožuje nadměrná těžba dřeva nebo získávání ploch pro účely zemědělství,  

pro obytnou výstavbu a nové silnice. Původní lesy přežívají pouze v obtížně dostupných 

oblastech a v areálech chráněných zákonem (Luhr, 2009). Nad složitými otázkami 

minulého vývoje i nad problémy perspektivního vývoje lesa se dnes zamýšlí řada 

specializovaných pracovišť na celém světě. Některé podněty k úvaze najdeme také 

v knihách našeho významného spisovatele minulého století Jaromíra Tomečka  

(1906 - 1997). V závěru svého úvodního zamyšlení v knize Zelené ticho (Holeček  

a Tomeček, 1980, s. 15) autor připomíná: „Les by sice mohl existovat bez nás, ale 

jelikož jsme si jej osvojili, musí žít s námi…“  

 



9 

 

Les může sice existovat bez člověka, ale lidstvo bez lesa nikoliv. Proto by mělo být 

v našem zájmu znát a respektovat požadavky lesa. Vyspělé společnosti mají pro vedení 

moderního lesního hospodářství kvalifikované odborné pracovníky. Jejich dílo může  

ale narušit nebo i zcela zničit kdokoliv z nás nezodpovědným jednáním v tomto 

prostředí. Tyto skutečnosti by se měly dětem vštěpovat už od nejútlejšího dětství. Měl 

by tak činit každý, kdo má za vývoj dítěte zodpovědnost. Škola má specifické postavení 

a může žáky určitým způsobem ovlivňovat, avšak důležitý a nezaměnitelný je i postoj 

jejich rodičů. 

 

Činčera (2012) se ve svém článku Děti a les snaží na základě provedeného výzkumu 

objasnit, jaký význam má les pro české děti a jak rozumí jeho zákonitostem. Šetření 

zahrnující žáky čtvrtých tříd základních škol ukázalo, že děti vnímají působení člověka 

v lese většinou negativně. Lesu přisuzují převážně ekonomický význam. Děti mají 

k danému prostředí podle výsledků kladný vztah, negativně vnímají kácení a zásahy 

člověka do krajiny. Lidskou bytost v lesním ekosystému tedy vnímají negativně, jako 

někoho, kdo toto prostředí bezohledně využívá a poškozuje. Kladné působení člověka 

jako správce lesa, toho, kdo o přírodu pečuje, si uvědomují méně často.  

 

Podle výsledků výzkumu PISA 2009 (Programme for International Student Assessment, 

tj. Program pro mezinárodní hodnocení studentů) mají čeští žáci v biologii nadprůměrné 

znalosti, problém nastává při jejich aplikaci do reálného světa. V této schopnosti 

zůstávají čeští žáci pod průměrem. Umí tedy vyjmenovat jednotlivé prvky, které souvisí 

s lesním ekosystémem, ale už nerozumí jednotlivým vztahům a procesům. Proto 

pravděpodobně les chápou jako prostor vyplněný různými objekty, nikoliv jako živý 

systém, který funguje jako vzájemně provázaný celek (Činčera, 2012). 

 

K nápravě těchto nedostatků se v současné době snaží přispívat několik organizací. 

Jejich výukové programy mohou pomoci nejen učitelům, ale i rodičům v nelehkém 

úkolu formování vztahu žáků k životnímu prostředí. Jednou z takových organizací  

je Sdružení Tereza, které se už několik let snaží pomocí svých programů působit  

na žáky v oblasti environmentální výchovy. Ve výukovém programu Les ve škole  

– škola v lese se autoři snaží o naplnění následujících cílů: aby žák měl les rád, rozuměl 
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mu a něco pro něj dělal. Toho lze podle tvůrců nejlépe dosáhnout výukou, prožitky  

a pozorováním přímo v lesním prostředí. (www.lesveskole.terezanet.cz)  

 

Již od útlého dětství jsem byla svými rodiči vedena ke kladnému vztahu k přírodě, kde 

jsme často trávili volný čas. Vzhledem k odborným znalostem obou mých rodičů jsem 

měla příležitost získat i potřebné vědomosti o přírodě. Uvědomuji si, že ne každé dítě 

má takové možnosti, jaké jsem měla v dětství já. Proto se ve své práci snažím své 

zkušenosti získané od rodičů zúročit a k dané problematice, především pak využití 

tématu ve výuce, přispět. 

  

Cíle diplomové práce: 

 

 Provedení analýzy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

 Zjištění současného stavu poznatků o dané problematice v dostupné literatuře.  

 Analýza využívaných učebnic pro 1. stupeň ZŠ z hlediska zastoupení dané 

problematiky.  

 Ověření dosavadního způsobu a míry využívání lesů a jiných lesních útvarů  

při výuce na základních školách v Moravské Třebové.  

 Návrh možností využití lesa a jiných lesních útvarů pro jednotlivé ročníky  

1. stupně základních škol. 

 Ověření dílčích částí projektů v praxi na vybrané ZŠ ve městě.  

2 Ekosystém lesa 

2.1 Ekosystém  

Podle Rosypala (2003, s. 672) je ekosystém v přírodě „základní funkční jednotkou. Je to 

ekologický systém, v němž jsou ve vzájemných vztazích všechny živé složky  

se souborem fyzikálních a chemických faktorů, které vytvářejí prostředí těchto 

organismů. Je to otevřený systém, poněvadž do něho stále přicházejí toky energie 

slunečního záření, dále voda např. dešťovými srážkami a různé anorganické látky 

z ovzduší, půdy i vody. Naproti tomu v ekosystému vznikají určité ztráty energie 
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především vyzařováním, přeměnou skupenství (např. výparem), přenosem v důsledku 

turbulence vzduchu a vody, biochemickými procesy (zvláště respirací), exportem 

organické hmoty apod.“  

 

Ekosystém může být různě rozsáhlý. Největší je biosféra Země, která zahrnuje celý 

zemský povrch i se živými organismy. Ekosystém může být i různě velký výsek 

biosféry, např. les, rašeliniště, louka, pole (tzv. ekosystém přírodní). Kromě přírodních 

ekosystémů vzniklých bez zásahu lidské civilizace rozlišujeme ekosystémy umělé, které 

jsou vytvořeny člověkem. Mezi ně řadíme např. pole, městský sad nebo rybník 

(Rosypal, 2003). 

 

Ekosystém je tvořen několika složkami. Abiotické faktory vytváří neživé prostředí 

ekosystému. Patří k nim sluneční energie a všechny fyzikální a chemické vlastnosti 

ovzduší, vody a půdy. Pro existenci ekosystému jsou velmi důležité zelené rostliny. 

Jejich hlavní funkcí je produkce organických látek za využití sluneční energie. Zelené 

rostliny označujeme jako výrobce (producenty). Rostliny jsou potravou býložravých 

živočichů, kteří je přijímají (konzumují) jako hotové organické látky. Proto tyto 

živočichy označujeme jako spotřebitele (konzumenty), patří sem např. káně nebo liška. 

Další skupinou organismů jsou rozkladači (dekompozitoři). Jejich potravou jsou 

odumřelá těla rostlin a živočichů. Mezi rozkladače řadíme bakterie a houby. Jejich 

činností se organické látky z odumřelých těl postupně mění na jednodušší látky. 

Nakonec se přemění na minerální látky, které slouží zeleným rostlinám jako živiny. 

Vztahy mezi výše uvedenými skupinami organismů tvoří potravní řetězec (Rosypal, 

2003). 

2.2 Charakteristika ekosystému lesa 

Jakrlová (1999, s. 57) uvádí ve své knize Ekologický slovník následující definici lesa: 

„Les je společenstvo dřevin s charakteristickým druhovým složením, tvořící semknutý, 

vícepatrový stromový porost s vlastním ekoklimatem. Jeho rozloha je větší než jeden ar, 

pokryvnost více než 50 %, výška stromu nad 5 metrů. Jeho rozvoj určuje především 

teplota a vláha (voda a mlha). Druhové bohatství organismů roste od pólů k rovníku.“  
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Přirozená vegetace většiny nížin a pahorkatin Evropy je tvořena smíšenými, převážně 

listnatými opadavými lesy. K nejvíce rozšířeným druhům patří dub letní a zimní, buk, 

habr, jasan, jilm, bříza a olše. Poměr jejich zastoupení závisí na složení půdy, obsahu 

vody v ní a mikroklimatu. Jednotlivé typy evropských smíšených lesů můžeme 

rozlišovat podle převládajících stromů. Z důvodu dlouhodobého osídlení Evropy byla 

většina původních lesů mýcena a ty, které zůstaly, se od původního stavu značně liší. 

Bukové lesy můžeme spatřit na mnoha místech Evropy, především v její střední části, 

např. v podhůří Alp, v Pyrenejích nebo na Slovensku, kde tvoří okolo 30 % všech lesů 

(Luhr, 2009).  

 

Některé chráněné lesy, které jsou úzce spjaty s přírodními podmínkami, mohou 

fungovat bez zásahu člověka. Probíhá zde přirozený proces odumírání a obnovy dřevin, 

kdy stromy dorostou do 40 m výšky a žijí 400 let, poté činností větru padnou  

a podléhají rozkladu (Luhr, 2009).  

Funkce lesa 

Les plní mnoho funkcí, z nichž mezi nejdůležitější patří ochrana a tvorba přírodních 

zdrojů. Pomocí procesu fotosyntézy lesy obnovují zásoby kyslíku v ovzduší  

a pohlcováním oxidu uhličitého zabraňují skleníkovému efektu. Lesy poskytují 

přirozené prostředí mnoha druhům rostlin i živočichů, čímž se podílí na udržování 

rozmanitosti přírody. Pomáhají také regulovat odtok povrchové vody, vyrovnávají 

extrémní teploty, čistí životní prostředí, tlumí hluk, zachycují prach a jiné škodliviny 

z ovzduší, brání silným větrům a jsou prevencí proti erozi půdy. Lesy jsou i důležitým 

místem pro rekreaci a odpočinek (Mindjov a Manska, 2003). 

 

Dle Morávka (1999) lze funkce lesů členit do různých skupin, nejčastěji na funkce 

produkční a mimoprodukční. Z jiného hlediska lze vymezit funkce samovolné 

(sdružené) a funkce řízené (vytvářené cíleně činností člověka). Do funkcí samovolných 

řadíme funkci klimatickou, hydrickou (bilance vodního režimu včetně funkce 

srážkotvorné), krajinně-estetickou, kulturní a zdravotně-hygienickou. Funkce řízené 
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zahrnují funkci produkční, vodohospodářskou, půdoochrannou, rekreační a léčebně 

-lázeňskou, dále pak zachování, ochranu a zvyšování biologické rozmanitosti.  

 

V současné době nabývá na významu funkce rekreační, která je tvořena souborem 

funkčních efektů lesa působící na osvěžení a zotavení člověka, návštěvníka ekosystému. 

Zásadní význam představují účinky bioklimatické (záření, teplota, vlhkost, proudění 

vzduchu), estetické (barevné kombinace, celkový vzhled ekosystému, přírodní výtvory) 

a psychické (vůně, zvuky, pocit čistého a svěžího vzduchu). Díky těmto účinkům 

navozuje pobyt v lese u lidí relaxaci a celkové uklidnění organismu. Vedle výše 

zmíněných účinků samovolných je rekreační funkce lesa zesilována záměrnými 

opatřeními, například zvýšenou péčí o porosty kolem vycházkových tras, tvorbou 

estetických zákoutí, údržbou pěšin a chodníků, budováním stezek či péčí o kulturní 

památky a rekreační zařízení (Morávek, 1999). 

Lesní park 

Lesní park (někdy také označován jako lesopark) slouží převážně k rekreačním  

a estetickým účelům. Na rozdíl od běžného parku v něm převažují dřeviny stromového 

vzrůstu, proto se do určité míry svým vzhledem blíží lesnímu porostu. Je zde potlačena 

hospodářská funkce produkce dřeva (Poleno, 1995).  

Lesy v ohrožení 

Lesní ekosystémy musí reagovat na nejrůznější vlivy životního prostředí (např. 

nedostatek srážek, nedostatek tepla, přílišná vlhkost). Díky jejich mimořádné schopnosti 

přizpůsobení se jsou schopny regenerace a přežití. Člověk ovšem lesy poškozuje 

takovým způsobem, že se jejich schopnost adaptace na měnící se životní podmínky 

snižuje. Škody v lese mohou být způsobeny mnoha činiteli: abiotickými faktory (např. 

silný vítr, těžký sníh, velké mrazy, letní sucho), biotickými faktory (např. masový nálet 

kalamitního hmyzu, nadměrné rozšíření dřevokazných hub) či lidskou civilizací (např. 

odlesňování, škody způsobené změnou klimatu, vysoké stavy zvěře způsobené péčí  

o spárkatou zvěř a následný okus stromů). Chceme-li lesy chránit, musíme se pokusit  

o omezení výše zmíněných škod. Historické zkušenosti ukazují, že lesy jsou stabilnější 
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tím více, čím jsou „přírodě bližší“. Lesní hospodářství má proto před sebou následující 

úkoly: správný výběr druhové skladby dřevin v závislosti na stanovišti, ochrana porostů 

či vytváření smíšených, na strukturu dřevin bohatých lesů (Amann, 2003). 

2.3 Charakteristika lesů v České republice 

Česká republika patří mezi země s vysokou lesnatostí. Se současnou výměrou lesních 

pozemků 2 655 490 ha (což představuje 33,7 % z celkového území státu) se naše země 

řadí na 11. místo mezi státy Evropské unie. Zalesňováním zemědělské půdy se výměra 

lesů v ČR neustále zvyšuje, např. v době vlády Marie Terezie činila lesnatost českých 

zemí pouze 25 %. Panovnice proto vydala opatření - lesní řád, který upravoval 

povinnosti vlastníků lesů, a obsahoval určitá omezení, která směřovala k zachování lesa 

a trvalému výnosu dříví (Janovská, 2011; Krejzar, 2008).  

 

V ČR panují poměrně velké rozdíly v lesnatosti krajiny. Nejmenší lesnatost má podle 

Janovské (2011), nepočítáme-li Prahu, kraj Středočeský (27,8 %) a největší kraj 

Liberecký (44,5 %). Ve vlastnictví státu je nyní 59,6 % lesů, ve vlastnictví obcí, jejich 

lesních družstev a společenstev je 17,1 % celkové výměry lesů, podíl soukromého 

vlastnictví činí 23,3 % lesů. Zhruba 750 tisíc ha lesů (což činí cca 28,4 % z celkové 

výměry lesů v ČR) se vyskytuje ve zvláště chráněných územích s různým stupněm 

ochrany. Tato rozloha chráněných území v poměru k rozloze státu mírně převyšuje 

evropský průměr (Krejzar, 2008).  

 

V důsledku snahy o maximalizaci produkce dříví a uspokojení poptávky  

po nejžádanějších dřevinách byla v minulosti pozměněna druhová skladba lesů v ČR. 

Proto dnes podle Krejzara (2008) převládá podíl jehličnatých dřevin (76 %)  

nad listnatými (24 %). Celostátním trendem je zvýšení zastoupení původních listnatých 

dřevin. Tato snaha je podporována cílenou dotační politikou státu, jejímž výsledkem je 

neustálé snižování plochy jehličnatých dřevin. Příkladem je pokles plošného zastoupení 

smrku o 55 591 ha oproti roku 2000. Přestože se podíl listnatých dřevin (zejména dubu 

a buku) v posledních letech velmi výrazné zvyšuje (za posledních 50 let došlo téměř 

k zdvojnásobení), jejich zastoupení je v podmínkách ČR stále ještě nedostatečné. 
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Většinu porostů na našem území lze charakterizovat jako porosty smíšené, to znamená 

porosty s významný výskytem přimíšených dřevin (Riedl, 2012).  

 

Věková struktura lesů v ČR je velmi nerovnoměrná. Výměra přestárlých porostů (nad 

120 let) v poslední době stále narůstá, naopak rozloha porostů mladších 60 let je  

pod normálem. Přibližování k normalitě probíhá velmi pozvolně, což může v budoucnu 

způsobit určité ekonomické ztráty (Riedl, 2012). 

 

Zdravotní stav lesů v ČR, stejně jako v sousedních státech, není uspokojivý. Důvodem 

jsou extrémní meteorologické jevy, imisní a ekologické zátěže, nevhodné způsoby 

obhospodařování lesů, především pak nedostatečné využívání přírodních procesů, 

nevhodné myslivecké hospodaření a biotičtí škodliví činitelé. Za další závažný problém 

je považován pokles biodiverzity některých druhů, zejména půdních organizmů, hmyzu  

a hub (Krejzar, 2008). 

2.4 Zásady chování v lese dle platného „Lesního zákona“ 

Úvodní paragraf současně platného „Lesního zákona“ č. 289/1995 Sb. (2005) říká: 

„Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu 

lesní plody a suchou, na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, 

nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka.“ Dále vymezuje, že v lese je 

zakázáno např. „rušit klid a ticho; provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, 

budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty; sbírat semena lesních dřevin, jmelí, 

ochmet; sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les; jezdit po lese motorovými 

vozidly a parkovat v lese; vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo 

doprava dříví; mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích 

nebo na saních; kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo 

vyznačená místa; odhazovat hořící nebo doutnající předměty; znečisťovat les odpady  

a odpadky.“ V některých lesích se můžeme setkat s tzv. piktogramy, tj. grafické 

vyjádření určitého příkazu, zákazu či pokynu. Většinou jsou řešeny velmi názorně, 

takže lze snadno pochopit jejich smysl (Flora, 2005). 
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2.5 Člověk a les v minulosti a dnes  

Až do 18. století byl u nás lesnímu hospodářství přikládán malý význam. Výjimku 

tvořila panství, která vlastnila doly. Těžba rud, povrchová i hlubinná, byla u nás známa 

již v raném středověku. Významnými středisky těžby u nás se stala např. Jihlava, Kutná 

Hora, Kašperské Hory či Jílové. Spotřeba dřeva v hornictví byla značná, dřevo tedy 

významným způsobem ovlivňovalo jeho ekonomiku. Kde lesy nesloužily dolům, tam 

byla větší péče než lesům samotným věnována lovu a myslivosti. Na některých 

panstvích se u nás již od 11. století objevují takzvaní „nejvyšší lovčí“ nebo jinak 

titulovaní funkcionáři tohoto zaměření. Byly to, po vrchnosti, nejvyšší autority v oblasti 

lesů a myslivosti. Měli mnoho povinností, z nichž nejdůležitější byla (zejména 

v počátcích) dohlížet na pravidelné dodávky zvěřiny pro hrad či zámek a připravovat 

vrchnostenské hony, které se postupně staly prestižní společenskou událostí (Černý, 

1930). 

 

S cílem sjednotit zásady péče o lesy a zvěř na vrchnostenských statcích vydal císař 

Maxmilián II. (1564-1576) v roce 1568 první loveckou instrukci. Podle ní byla císařem 

římským a králem českým Rudolfem II. (1576 – 1611) vypracována další, podrobnější. 

Tento dokument je publikován v knize Tisíc let myslivosti (Andreska a Andresková, 

1993). Instrukce se netýkaly jen lesa a lesního personálu, ale také venkova všeobecně. 

Zvěř nesměla trpět hladem. „Žaludy a bukve“ musely být zachovány pro ni. Bylo třeba 

zajistit, aby je poddaní nesbírali a nenosili domů. Pravidla pastvy zvířat či sekání trávy 

v lese se řídila podle pokynů myslivce. Dobré seno patřilo také zvěři. Vlci, rysi, lišky, 

divoké kočky a jiná škodlivá zvířata měla být „chytána a pobita“. Na tuto instrukci 

navazují instrukce jednotlivých panství.  

 

Následná staletí přinesla další růst počtu obyvatelstva a také rozvoj podnikání a tím  

i zvýšenou poptávku po stavebním a palivovém dříví. Souběžně s tím se na úkor lesa 

zvyšovaly nároky na stavební místa, na komunikace atd. Někteří majitelé lesů z řad 

šlechty začali již v 17. století prosazovat základní prvky racionálního lesního 

hospodářství. Od poloviny 18. století se o lesy začala starat také státní správa. Roku 

1754 vydala tereziánská vláda první lesní zákon pro Čechy a o něco později jej rozšířila 
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také na Moravu a Slezsko. Byl to tehdy významný čin, který působil jako příklad 

mnoha evropským zemím. Ukazovalo se čím dál zřetelněji, že k účinnému vedení 

lesního hospodářství je nezbytné systematické odborné vzdělání. Iniciativy se jako první 

chopil kníže Schwarzenberg, který v roce 1795 zřídil první lesnickou školu ve Zlaté 

Koruně. Tato škola tak zahájila éru našeho vyspělého lesnického školství. Teprve však 

zásadní proměny ekonomiky v 19. století povznesly celkovou úroveň hospodaření 

s lesním bohatstvím (Anon, 1891). Náš stát se zařadil mezi „lesnicky“ vyspělé země. 

Úkolem současných i následujících generací by mělo být tento stav udržovat a nadále 

rozšiřovat.  

 

Člověk se v průběhu vývoje od lesa vzdaluje. Ještě před dvěma stoletími žila většina 

obyvatel Země v malých vesnických komunitách. Velkých měst existovalo jen málo, 

pouze Londýn měl více než milion obyvatel a několik dalších měst přesahovalo 100 000 

obyvatel. Podle celosvětových propočtů bydlí v současné době ve městech asi polovina 

veškeré populace. Vzhledem k rychlému a postupujícímu růstu urbanizace  

se předpokládá, že do roku 2020 bude šest z deseti obyvatel světa soustředěno  

ve městech. Tento směr vývoje má a zřejmě bude mít své problémy. Nahromadění 

velkého počtu lidí vede k rychlejšímu rozvoji měst, městské aglomerace se rozrůstají 

tak prudce, že v některých státech se města spojují do rozlehlých celků známých jako 

megapole (např. New York nebo Tokio.) Dnes jsou urbanizací zasažena již asi tři 

procenta zemského povrchu a je pravděpodobné, že se v příštích dvaceti letech bude 

tento podíl i nadále zvyšovat. Urbanizovaná krajina dominuje v rostoucí míře 

hospodářskému a sociálnímu životu světa. Městská centra určují ráz soudobého žití, 

stávají se ohnisky dopravy, obchodu a technologického pokroku, s mnoha muzei, 

divadly a dalšími lákadly jsou také středisky kulturního života. Sociální změny, které  

na venkově probíhaly celá staletí, se ve městech udály jen během několika let. Stejně 

dramatický může být vliv měst na životní prostředí. Rozrůstající města pokrývají velké 

plochy země betonem a mají také značný dopad na podnebí světa, což je dalším 

závažným problémem vyžadujícím brzké řešení (Luhr, 2009). 
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3 Stav poznatků o problematice ekosystému lesa 

V následující kapitole uvádím analýzu dostupných materiálů týkajících se problematiky 

ekosystému lesa ve vzdělávání.  

3.1 Příručky a další tištěné materiály 

„Pojďme na to od lesa“: Příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky (Amann, 

2003) 

Rozsáhlá publikace vznikla jako výsledek česko-německé spolupráce na projektu 

„Ekologická výchova a komunikace v národních parcích a chráněných krajinných 

oblastech“. Hlavními koordinátory projektu byl Národní park Bavorský les a Středisko 

ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Příručka je určena pro všechny věkové 

skupiny. Autoři projektu vychází z myšlenky, že nejlépe je možné působit na veřejnost 

v tématech environmentální výchovy přímo v přírodě, nikoliv mezi „čtyřmi stěnami“ 

školních tříd či jiných institucí. V publikaci nalezneme mnoho zajímavých námětů  

na tematicky zaměřené vycházky, činnosti, aktivity či hry v terénu. Stěžejními tématy 

jsou půda, voda, strom, trvale udržitelné hospodaření, ekosystém lesa, lesník, ohrožený 

les, zima, lesní projekty a trvale udržitelný rozvoj. Kromě zmíněných námětů zde 

najdeme např. i nápady na tvoření z přírodních materiálů nebo různé pohádky, povídky, 

citáty a písně s ekologickou tematikou. 

 

Myslím si, že se jedná o velmi přínosnou pomůcku nejen pro učitele a lesní pedagogy, 

ale i pro rodiče, kteří se svými dětmi rádi navštěvují les či jiná přírodní společenstva. 

Díky pestrosti navrhovaných činností je příručka velmi dobře využitelná pro vzdělávání 

na 1. stupně ZŠ. Předložené aktivity poskytují dětem možnost učit se novým poznatkům 

zábavnou, nenásilnou formou prostřednictvím vlastního pozorování, zážitků a her 

v přirozeném lesním prostředí.  

 

Zelený balíček (Mindjov a Manska, 2003) 

Zelený balíček je multimediální souprava výukových materiálů vytvořena Regionálním 

environmentálním centrem pro střední a východní Evropu ve spolupráci s mnoha 
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českými, bulharskými, maďarskými a polskými pedagogy a environmentalisty. Je určen 

především pro žáky základních škol. Sada obsahuje příručku pro učitele (rozplánování 

jednotlivých učebních jednotek), videokazetu (obsahuje videoklipy a krátké naučné 

filmy), interaktivní CD-ROM (podává informace o jednotlivých tématech) a hru 

s dilematy (cílem hry je diskuze žáků o aktuálních environmentálních problémech). 

Publikace zahrnuje 22 témat souvisejících s ochranou životního prostředí a udržitelným 

rozvojem, např. biologická rozmanitost, odpady a chemické látky, zemědělství, změny 

klimatu nebo naše Země v budoucnosti. Projekt podle autorů usiluje o vytvoření nových 

hodnot u žáků a nových modelů chování ve škole, doma i ve společnosti, spíše než 

o hromadění znalostí o určitých environmentálních tématech.  

 

V příručce jsou obsaženy i některé náměty týkající se mnou zkoumané problematiky. 

Kapitola Biologická rozmanitost obsahuje podkapitolu Poklady lesa. Cílem tohoto celku 

je seznámit žáky s biologickou rozmanitostí lesních společenstev na základě vlastního 

zkoumání a pozorování, s významem lesa a jeho ochranou. Další kapitola Lesnictví  

se zabývá podrobněji významem lesa a jeho funkcemi i dopady nadměrného využívání 

lesa na životní prostředí. 

 

Podle mého názoru je projekt jako celek vhodnější pro starší žáky, pro ty z prvního 

stupně ZŠ se mi jeví jako příliš složitý. Samozřejmě by bylo možné využít některých 

jeho prvků a transformovat je pro žáky dané věkové skupiny, např. zjednodušením 

naučných textů, přidáním didaktických her nebo výtvarných či pohybových činností. 

Pro výuku žáků 1. stupně ZŠ bych zvolila např. informační list „Když chodíme do lesa“, 

který čtenáře seznamuje se zásadami chování v lese nebo videoklip „Kácení stromů“, 

který by byl využitelný např. pro motivování žáků k diskuzi o nadměrném využívání 

lesů.  

3.2 Mediální výukové materiály 

Všechny níže uvedené filmy jsou materiály státního podniku Lesů České republiky. 

Není jednoznačně určeno, pro jakou věkovou skupinu jsou filmy určeny. Své využití  

by pravděpodobně našly ve všech stupních vzdělávání. Myslím si, že díky stručnosti  
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a výstižnosti daných témat a také velkému množství pěkných záběrů z přírody jsou 

vhodné také pro výuku na 1. stupni ZŠ, především pro žáky 4. a 5. ročníků.  

Na následujících řádcích uvádím stručný obsah jednotlivých materiálů. 

 

Lesy, perly naší krajiny (Hošt, 2006) 

Krátký výukový film byl vytvořen pro LČR ve spolupráci se Sdružením Tereza  

a se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Autoři podávají ve stručnosti 

informace o důležitých tématech lesního hospodářství. Zhlédnutím videokazety  

se diváci seznámí např. s funkcemi lesa, vývojem lesa, s cíli práce státního podniku 

LČR, s náplní práce lesníků a dělníků působících v tomto odvětví i s hlavními úkoly 

myslivosti.  

 

Lesy České republiky (Fanta a Stříteský, 2000) 

Filmový dokument seznamuje veřejnost s hlavní náplní práce Lesů ČR. Je zde 

představeno, jakým způsobem pracovníci usilují o naplnění základních funkcí lesa. 

Divákům jsou ukázány i další lesnické činnosti, které v poslední době, díky Programu 

2000 – zajištění cílů veřejného zájmu, nabývají na významu. Jedná se např.  

o podporu rekreačních aktivit, tvorbu cyklostezek a odpočívadel pro turisty, péči  

o vodní toky nebo ochranu přírody.  

 

Lesník a příroda (Fanta a Stříteský, 2002) 

Film představuje divákům základní aspekty práce lesníka. Důraz je kladen na pochopení 

rozdílu významu lesů v minulosti a dnes. Jsou zde prezentována témata jako 

rozmanitost krajiny v ČR, ochrana biodiverzity druhů, chráněná území, vysvětleny jsou 

také zásady lesnického hospodářství. Využíváno je krátkých příspěvků lesních 

odborníků, kteří objasňují problematiku péče o daný ekosystém.  

 

Člověk lesu – les člověku (Jirák, 2002) 

Další materiál LČR charakterizuje v krátkém snímku lesy na našem území. Názornými 

ukázkami je divákům představena práce lesních dělníku a proces zpracování dřeva. 
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Kromě produkční funkce lesa jsou prezentovány i funkce veřejné, zejména ty, které jsou 

v posledních letech stále významnější (vodohospodářská a půdoochranná funkce, 

rekreační funkce). Je zdůrazněn výrazný posun lesů směrem k veřejnosti oproti 

minulosti, čímž je docíleno především investicí do budování lesních stezek, 

cyklostezek, naučných stezek i tras pro rekreační lyžování.  

 

Cesty lesem aneb o Programu 2000 (Pilátová a Stříteský, 2004) 

Film seznamuje veřejnost s Programem 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu, který byl 

schválen v roce 1999. Přijetím programu se podnik zavázal k rozvoji nejvýznamnějších 

veřejných funkcí lesa, a to především z důvodu stále častějších návštěv lidí v lese. 

Cílem lesní politiky je vytvořit z lesů místo, které bude příznivé pro rostliny, živočichy  

i člověka. Lesníci mimo jiné usilují o navrácení přirozené podoby lesů, o ochranu 

biodiverzity, ochranu stromů i vodních pramenů a udržování lesa a památek pro další 

generace.  

 

3.3 Organizace zabývající se problematikou lesa, nabízené programy  

a materiály dostupné na internetu 

Lesní pedagogika  

Myšlenka lesní pedagogiky pronikla do českých zemí z Rakouska na konci 90. let 20. 

století. Základem je lesní pedagog, pracovník LČR, odborník s lesnickým vzděláním  

a absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky, který předává veřejnosti zábavnou 

formou informace o lese a hospodaření s ním. Účastníci programů se učí les vnímat 

všemi smysly, čímž dochází k snadnějšímu zapamatování a přirozenému vnímání okolí. 

Hlavními cíli lesní pedagogiky je prohloubení zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů 

člověka k přírodě, vysvětlení práce lesníků a zásad lesního hospodaření. Veškeré 

aktivity a činnosti jsou v souladu se školními vzdělávacími programy. 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je u LČR realizována pěti základními 

formami: Den s LČR, lesní pedagogika (přednášky, besedy, vycházky, soutěže), 

informační a vzdělávací střediska (nejvýznamnější je středisko Křivoklát), spolupráce 
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s jinými subjekty (např. spoluúčast na organizování Ekologické olympiády a Lesní 

olympiády) a školní projekt Les ve škole – školo v lese. Cílovými skupinami nejsou jen 

žáci MŠ, ZŠ a pedagogové, ale také široká veřejnost (např. senioři, osoby 

handicapované, osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí).  

 

V podlesní době stoupá zájem o aktivity lesní pedagogiky, např. v roce 2011 bylo 

napočítáno téměř 80 000 účastníků všech akcí. Oblíbenou akcí jsou Dny s LČR 

probíhající v průběhu celého roku na řadě míst po celé České republice. Účastníci mají 

možnost ověřit si své znalosti o přírodě, zasoutěžit si v různorodých sportovních 

aktivitách a dovědět se další zajímavé poznatky, např. z ukázek výcviku dravců  

či loveckých psů. Dny LČR poskytují příležitost pro budování vztahů pracovníků LČR 

s veřejností. Další oblíbenou formou osvěty jsou vycházky s lesními odborníky, kteří 

mají pro účastníky přichystané zábavné a pestré vzdělávací programy. Prostřednictvím 

zajímavých činností mají žáci možnost pochopit nejen zákonitosti lesa, ale je jim 

poskytnuta i příležitost k vytváření vztahu k přírodě (www.lesycr.cz). 

 

Sama jsem měla možnost účastnit se školení lesních pedagogů a jako pomocná síla  

i Dne s LČR, organizovaným pracovníky Lesní správy Svitavy v Boršově. Obě akce 

hodnotím velmi kladně. Způsob osvěty lesními pracovníky, kteří představují veřejnosti 

jim důvěrně známé prostředí, se mi jeví jako velmi přirozený a přínosný. Lesní pedagog 

může být vedle učitele a rodičů dalším člověkem, který svým příkladným chováním 

v lese a mnohdy i neskrývaným nadšením pro svoji práci nenásilně vzbuzuje v žácích 

kladný vztah k přírodě.  

 

Sdružení Tereza (program Les ve škole – škola v lese) 

Program Les ve škole, nabízený sdružením Tereza ve spolupráci s Lesy České republiky 

již od roku 1999, je určen pro žáky 1. i 2. stupeň ZŠ. LČR se podílejí především 

prostřednictví lesních pedagogů, kteří pomáhají žákům s plněním odborných úkolů. 

Program pomáhá začleňovat do výuky témata lesního ekosystému, nabízí aktivity jak  

do třídy, tak do venkovního prostředí. Témata jsou představována hravou formou, 

názorně a v souvislostech. Zapojené školy obdrží roční plány s metodikou pro učitele, 
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jejichž součástí jsou připravené lekce, pracovní listy i pomůcky pro žáky. Autoři  

si vytyčili následující cíle: aby měl žák po absolvování kurzů les rád, rozuměl mu  

a něco pro něj dělal. Toho lze podle tvůrců dosáhnout, když se žáci budou učit o lese 

přímo v lese, a to pomocí pozorování a vlastních prožitků. Aktivity jsou sestaveny tak, 

aby je bylo možné začlenit do různých vzdělávacích oblastí i průřezových témat. 

 

Také internetový portál programu obsahuje mnoho námětů do výuky, příklady 

ověřených projektů, ukázky pracovních listů, Lesní zpravodaj či Inspirační noviny.  

Po přihlášení školy do projektu získají učitelé také přístup k dalším elektronickým 

materiálům, plakátům a jiným užitečným dokumentům (www.lesveskole.terezanet.cz).  

 

Internetový portál Mezi stromy 

Portál poskytuje ucelené informace o problematice lesa, které jsou podány zábavnou  

a čtivou formou. Informace jsou členěny do šesti sekcí (Les, Zpracování dřeva, Využití 

dřeva, Turistika a rekreace, Ochrana přírody a Vzdělávání), které přehledně 

zpracovávají danou tematiku. Na vzniku se podíleli přední čeští odborníci z oboru 

lesnictví. Portál je určen pro širokou veřejnost, pro zájemce, kteří vyhledávají informace 

o lesním ekosystému. Bezesporu je i velkou pomocí pro učitele všech stupňů 

vzdělávání, kteří zde mimo jiné naleznou inspiraci pro výuku, různé materiály  

i pomůcky. Dostupné jsou také krátké filmy s danou problematikou, například Člověk 

lesu – les člověku, Lesník a příroda či Cesty lesem. V sekci Vzdělávání jsou nabízeny 

programy různých ekocenter, součástí jsou i ukázky některých pracovních listů 

(www.mezistromy.cz). 

  

Velkou výhodou portálu je, že na jednom místě nalezneme spousty potřebných 

informací, inspirací a rad do výuky, odkazů, zábavných vzdělávacích kvízů pro žáky, 

obrazových materiálů či videí použitelných ve vyučování.  
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Asociace lesních mateřských škol 

Asociace, která vznikla v prosinci 2010, sdružuje existující subjekty inspirované 

myšlenkami lesní mateřské školy. Členové usilují o legislativní uznání tohoto typu 

mateřské školy jako plnohodnotné alternativy ke klasické mateřské škole. Mezi základní 

cíle členů patří poskytování poradenství a podpory subjektům zabývajících  

se výchovou a vzděláváním dětí dle principů lesní mateřské školy, publikování 

elektronických a tištěných materiálů s danou tematikou, podporování 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty či provádění výzkumů v odpovídající 

oblasti vzdělávání a výchovy dětí. Tvůrci vychází z myšlenky, že příroda je pro děti tou 

nejlepší učitelkou, les pak nejpřirozenějším hřištěm. Pobytem v lesním prostředí mohou 

účastnící při vzdělávání zapojit všechny smysly, přirozenými pomůckami v poznávání 

jsou přírodniny, např. klacíky pro psaní do písku či kamínky jako hudební nástroje. 

Programy jsou tvořeny v souladu s přírodními zákonitostmi, v návaznosti na roční 

období. Dětem je již od útlého věku nabízen pravidelný kontakt s přírodou, kde tráví 

většinu svého času, učí se vnímání a citlivosti k rostlinnému i živočišnému světu. 

 

Na internetových stánkách asociace je obsaženo mnoho praktických informací jak  

pro pedagogy (např. odborné články, tipy na literaturu s přírodní tematikou, inspirace  

do výuky), tak pro rodiče (rady, jak dítě správně do lesa obléknout, informace  

o programech lesních mateřských škol, nabídka lesních táborů). V České republice  

se tyto alternativní školky rozvíjí velmi pozvolně, v současné době je evidováno kolem 

30 zařízení tohoto typu. Jedna z prvních takových školek u nás vznikla na Liberecku 

v roce 2007 (www.lesnims.cz). 

 

Na hodnocení úspěšnosti tohoto systému je z důvodu krátké působnosti v naší zemi 

ještě brzy, teprve další vývoj ukáže, zda se jedná o plnohodnotnou alternativu k běžným 

mateřským školám.  
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4 Problematika ekosystému lesa v kurikulárních dokumentech 

4.1 Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

z hlediska zastoupení učiva o ekosystému lesa 

V roce 2004 byl schválen nový systém kurikulárních dokumentů, podle kterého jsou 

nyní povinně vzděláváni všichni žáci základních škol v ČR. Současné strategie 

vzdělávací politiky jsou zformulovány v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR, 

tzv. Bílé knize. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP 

ZV) reprezentuje státní úroveň kurikulárních dokumentů. Vymezuje obsah vzdělávání 

(očekávané výstupy a učivo), klíčové kompetence i průřezová témata. Důraz je kladen 

na komplexní přístup ke vzdělávání (propojování učiva z různých vzdělávacích oblastí) 

a využitelnost získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě s ohledem  

na individuální schopnosti a zájmy žáků (RVP ZV, 2010). 

 

Dle RVP ZV (2010) je učivo rozděleno do devíti vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková 

komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk 

a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a kultura, Člověk a zdraví  

a Člověk a svět práce.  

 

RVP ZV (2010) dále vymezuje šest průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. 

Průřezová témata se zabývají aktuálními problémy současného světa. Obsah jejich učiva  

by měl být integrován do všech vzdělávacích oblastí. Jednotlivá témata nabízí prostor 

pro spolupráci a rozvoj žáků, a to především v oblasti hodnot, postojů a utváření 

klíčových kompetencí. 

 

Veškerý obsah vzdělávání a aktivity organizované učitelem by měly směřovat 

k naplnění klíčových kompetencí. Dle RVP ZV (2010, s. 14) „představují klíčové 

kompetence souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých  

pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti“. Za klíčové kompetence 
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v etapě základního vzdělávání jsou považovány: kompetence k učení, kompetence 

k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské a kompetence pracovní. 

 

Problematika ekosystému lesa pro 1. stupeň ZŠ se v daném dokumentu vyskytuje  

ve dvou vzdělávacích oblastech - Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce  

a v průřezovém tématu Environmentální výchova. Téma je možné integrovat do většiny 

vzdělávacích oblastí, např. Jazyk a jazyková komunikace (dopis lesnímu skřítkovi 

v mateřském nebo cizím jazyce, výroba plakátu s tematikou lesa v cizím jazyce), 

Matematika a její aplikace (počítání tematicky zaměřených slovních úloh, výpočet 

výšky stromů apod.), Umění a kultura (využití přírodních materiálů k tvorbě 

jednoduchých předmětů a obrazů, hudebně pohybové činnosti v přírodním prostředí, 

zhotovení jednoduchých nástrojů z přírodních materiálů a následné procvičování 

rytmu), Člověk a zdraví (pohybové činnosti v přírodě, pohybové hry s využitím 

netradičního náčiní, pohybové didaktické hry). Činnosti sledující danou problematiku 

by měly směřovat také k naplnění výstupů průřezových témat a rozvoji klíčových 

kompetencí. 

 

Na následujících stránkách charakterizuji vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk 

a svět práce a průřezové téma Environmentální výchova. V tabulkách uvedených níže 

uvádím učivo vybrané z RVP ZV, které se mi pro zkoumanou problematiku jevilo jako 

nejvhodnější. Navrhuji také způsob, jakým by bylo dané učivo možné do projektů  

o lesním ekosystému zapojit.  

4.1.1 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět  

„Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled 

do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život“ (RVP ZV, 2010, 

s. 37). Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je členěna do pěti tematických okruhů: 

Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho 

zdraví. 
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4.1.1.1 Místo, kde žijeme  

Hlavním cílem tematického okruhu je poznání nejbližšího okolí, pochopení základních 

vztahů a souvislostí v rodině, škole a obci a následné probuzení kladného vztahu žáků 

k místu, kde žijí.  

 

 

Učivo z RVP Můj návrh zařazení do projektů 

Domov Poznání zeleně v blízkosti domova. 

Škola Poznání zeleně v okolí školy a cestou  

do školy, pozorování proměn stromu 

v průběhu roku v blízkosti školy. 

Obec (místní krajina) Seznámení s lesy a lesoparky v nejbližším 

okolí Moravskotřebovska v rámci 

vycházek v průběhu celého 1. stupně ZŠ, 

porovnání vzhledu dnešní krajiny a krajiny 

v minulosti s důrazem na zastoupení 

krajiny lesnaté. 

Okolní krajina Orientace v okolní krajině, světové strany 

(určování podle letokruhů), rozšíření lesů 

v místním regionu, rozlišení přírodních  

a umělých prvků v okolní krajině. 

Regiony ČR Zastoupení lesnaté krajiny v ostatních 

regionech ČR, porovnání s místním 

regionem. 

Naše vlast Komplexní vzhled krajiny ČR. 

Mapy obecně zeměpisné a tematické Práce žáků s mapou při plánování tras 

vycházek i v samotném terénu, seznámení 

se vzhledem okolní krajiny i krajiny v ČR, 

použití mapy turistické a porostní. 
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Očekávané výstupy dle RVP ZV (2010), které je možné naplnit (nebo alespoň k jejich 

naplnění přispět) v rámci navrhovaných přírodovědných projektů: 

 žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby 

její estetické hodnoty a rozmanitost 

 žák určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí  

se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 žák vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství  

a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního a vlastnického 

4.1.1.2 Lidé kolem nás 

Tematický okruh Lidé kolem nás se zabývá soužitím lidí ve společnosti, základními 

právy a povinnostmi každého občana a problémy, které ze společného soužití vyplývají 

pro celou společnost nebo svět. 

 

Očekávané výstupy dle RVP ZV (2010), které je možné naplnit (nebo alespoň k jejich 

naplnění přispět) v rámci navrhovaných přírodovědných projektů: 

 žák odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

Učivo Návrh zařazení do projektů 

Základní globální problémy 

 

Problémy spojené s životním prostředím, 

nadměrné zatížení lesů imisemi, zásahy 

člověka do krajiny, kácení lesů, ochrana 

přírody. 

Rodina Zaměstnání (práce lesníka). 

Soužití lidí, chování lidí Prohloubení dobrých vztahů ve třídě  

na základě společných prožitků v přírodě, 

vzájemná pomoc a spolupráce při řešení 

problematických úloh, osvojení zásad 

slušného chování. 
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 žák projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem  

i nedostatkům 

 žák rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech 

své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu  

a řešení se spolužáky 

 žák poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny  

a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 

(města) 

4.1.1.3 Lidé a čas  

Podstatou tohoto tematického okruhu je probuzení zájmu žáků o minulost a kulturní 

bohatství jejich regionu i země. K tomu by mělo přispět vlastní bádání žáků, získávání 

informací z dostupných zdrojů, návštěvy místních muzeí a kulturních památek obce. 

Začíná se od událostí v rodině a obci, později se postupně přechází až k důležitým 

historickým okamžikům naší vlasti.  

 

 

Očekávané výstupy dle RVP ZV (2010), které je možné naplnit (nebo alespoň k jejich 

naplnění přispět) v rámci navrhovaných přírodovědných projektů: 

Učivo Návrh zařazení do projektů 

Orientace v čase a časový řád Roční období, letokruhy stromu, historie 

památných stromů, životní cyklus stromu. 

Současnost a minulost v našem životě Proměny způsobu života – využívání lesa 

v minulosti a dnes. 

Regionální památky Památné stromy Moravskotřebovska, 

podoba města v době mládí památných 

stromů, navštívení přírodních památek 

v okolí města (Hradisko a Rychnovský 

vrch). 
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 žák uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka,  

o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává 

minulost a současnost 

 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů 

pro pochopení minulosti, zdůvodní základní význam chráněných částí 

přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků  

na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

4.1.1.4 Rozmanitost přírody  

Žáci se na základě poznání okolní krajiny a vlastního pozorování učí rozeznávat změny 

v přírodě, uvědomují si, jakým způsobem člověk zasahuje do přírody a jak oni sami 

mohou již ve svém věku přispět k ochraně a zlepšení životního prostředí. 

Učivo Návrh zařazení do projektů 

Látky a jejich vlastnosti Měření veličin s praktickým užíváním 

základních jednotek, např. výška stromu, 

obvod kmene, plocha listu. 

Voda a vzduch Význam pro les, funkce lesa, fotosyntéza. 

Nerosty a horniny, půda Význam pro les, výskyt nerostů a hornin 

v okolí města. 

Vesmír a Země Roční období, fenologická pozorování 

přírody. 

Rostliny, houby, živočichové Zástupci ekosystému lesa. 

Životní podmínky Rozmanitost podmínek života na Zemi, les 

jako prostředí pro organismy. 

Rovnováha v přírodě  Společenstvo lesa, vzájemné vztahy mezi 

organismy, potravní řetězec. 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody  

Ochrana životního prostředí, zásady 

správného chování v přírodě, činnost 

člověka v lese. 
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Očekávané výstupy dle RVP ZV (2010), které je možné naplnit (nebo alespoň k jejich 

naplnění přispět) v rámci navrhovaných přírodovědných projektů: 

 žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

 žák uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

 žák změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

 žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

 žák vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období  

 žák zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly  

v přizpůsobení organismů prostředí 

 žák prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu  

i jednoduché klíče a atlasy  

 žák zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, 

které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat  

 žák založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu 

4.1.1.5 Člověk a jeho zdraví  

V uvedeném okruhu se žáci učí poznávat sami sebe, poznávají vývoj člověka a změny 

od narození do dospělosti, porovnávají vhodný a nevhodný životní styl. Jsou také 

poučeni o zdraví a nemocech, bezpečném chování za určitých situací a učí se první 

pomoci.  

Učivo Návrh zařazení do projektů 

Péče o zdraví, zdravá výživa Pohybový režim, možnosti pohybových 

aktivit v přírodě, ošetření drobných 

poranění a úrazů, základy první pomoci. 

Osobní bezpečí Prevence rizik v lesním prostředí. 
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Očekávané výstupy dle RVP ZV (2010), které je možné naplnit (nebo alespoň k jejich 

naplnění přispět) v rámci navrhovaných přírodovědných projektů: 

 žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní 

návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným 

chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

 žák dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své  

a zdraví jiných 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních 

potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

4.1.2 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 

Tato oblast přispívá na základě konkrétních životních situací a přímého kontaktu 

s lidskou činností k získávání základních uživatelských dovedností žáků v různých 

oborech lidské činnosti a k formulování jejich životní a profesní orientace. Vzdělávací 

oblast Člověk a svět práce je na 1. stupni ZŠ rozdělen do čtyř tematických okruhů. 

Problematiku lesa je možné integrovat do okruhů Práce s drobným materiálem, 

Konstrukční činnosti a Pěstitelské práce. 

4.1.2.1 Práce s drobným materiálem 

Učivo Návrh zařazení do projektů 

Vlastnosti materiálu Vlastnosti přírodních materiálů, jejich 

využití při tvorbě drobných předmětů. 

Pracovní pomůcky a nástroje Nástroje vhodné k práci s přírodními 

materiály. 

Jednoduché pracovní operace a postup, 

organizace práce 

Výroba předmětů z materiálů, které nám 

nabízí les (např. adventní věnec, svícny), 

rozdělení úkolů ve skupinové práci, 

samostatná organizace práce žáků. 

Lidové zvyky, tradice, řemesla Vánoční zvyky, výroba adventních věnců, 

zdobení perníků, výroba ručního papíru. 
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Očekávané výstupy dle RVP ZV (2010), které je možné naplnit (nebo alespoň k jejich 

naplnění přispět) v rámci navrhovaných přírodovědných projektů: 

 žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

 žák pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z daného materiálu 

 žák využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

 žák volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu 

 žák udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny  

a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

4.1.2.2 Pěstitelské práce 

 

Očekávané výstupy dle RVP ZV (2010), které je možné naplnit (nebo alespoň k jejich 

naplnění přispět) v rámci navrhovaných přírodovědných projektů: 

 žák provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 

 žák pečuje o nenáročné rostliny 

 žák provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování 

Učivo Návrh zařazení do projektů 

Základní podmínky pro pěstování 

rostlin, půda a její zpracování, výživa 

rostlin 

Jednoduché pokusy sledující podmínky 

pro růst rostlin, mechová zahrádka  

ve třídě, zasazení stromku, seznámení  

se základními podmínkami pro růst  

a vývoj stromu (návštěva lesní školky).  

Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, 

alergie 

Seznámení s lesními rostlinami jedovatými 

a rostlinami, které mohou vyvolat 

alergickou reakci. 
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4.1.3 Průřezové téma Environmentální výchova 

„Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů 

člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu  

k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání 

společnosti i každého jedince. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření 

prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl  

a hodnotovou orientaci žáků“ (RVP ZV, 2010, s. 109).  

 

U všech průřezových témat se na realizaci výuky obsahu podílí většina vzdělávacích 

oblastí, což umožňuje vytvoření ucelenějšího a integrovanějšího pohledu na danou 

problematiku. RVP ZV (2010) vymezuje čtyři tematické okruhy Environmentální 

výchovy (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí, Vztah člověka k prostředí), z nichž každý může přispět k prohloubení 

vědomostí, dovedností a schopností a také k vytvoření postojů a hodnot k ekosystému 

lesa.  

 

4.1.3.1 Ekosystémy  

 

Učivo Návrh zařazení do projektů 

Les Seznámení s lesy v okolí Moravské 

Třebové prostřednictvím vycházek 

v průběhu celého 1. stupně ZŠ, funkce lesa, 

vztah člověka a lesa. 

Tropický deštný les Porovnání s lesy mírného pásu, význam 

pro člověka, ohrožování tropických 

deštných lesů.  

Lidské sídlo – město - vesnice Porovnání umělého a přírodního 

ekosystému. 
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4.1.3.2 Základní podmínky života 

 

4.1.3.3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

4.1.3.4 Vztah člověka k prostředí 

Učivo Návrh zařazení do projektů 

Přírodní zdroje Hospodaření s přírodními zdroji, výhody 

dřeva oproti plastu. 

Voda, ovzduší, půda Význam, možnosti ohrožení, ochrana. 

Ekosystémy - biodiverzita Funkce lesa, význam biodiverzity, 

ohrožování a ochrana ekosystému. 

Učivo Návrh zařazení do projektů 

Odpady a hospodaření s odpady Správné chování v přírodě, třídění odpadu. 

Změny v krajině Porovnání lesní krajiny v minulosti a dnes, 

zásah člověka do lesnaté krajiny. 

Zemědělství, průmysl a životní 

prostředí 

Lesní hospodářství. 

 

Ochrana přírody a kulturních památek 

Význam ochrany přírody, zásady chování 

v přírodě, návštěva přírodních památek 

Hradisko a Rychnovský vrch. 

Učivo Návrh zařazení do projektů 

Naše obec Využívání přírodních zdrojů v okolí, 

ochrana přírody ve městě. 

Aktuální (lokální) ekologický problém Poškození lesů orkánem Kyrill (leden 

2007) a orkánem Emma (březen 2008), 

ohrožení některých revírů nadměrnými 

imisemi. 

Prostředí a zdraví 

 

Porovnání vlivů různých prostředí  

na zdraví člověka, ochrana zdraví. 
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Příklady přínosu Environmentální výchovy k rozvoji osobnosti žáka dle RVP ZV, 2010. 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí  

a důsledkům lidských činností na prostředí 

 vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování  

 přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace  

a vztahy k prostředí v různých oblastech světa  

 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní 

odpovědností ve vztazích k prostředí 

 ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného 

rozvoje žádoucích i nežádoucích  

 seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti. 

 učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických 

problémů 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty  

 vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

 vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní 

perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti 

 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot 

prostředí 

 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu 

dědictví 
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4.2 Analýza učebnic prvouky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ z hlediska 

zastoupení tématu ekosystému lesa 

V následujících tabulkách uvádím analýzu učebnic pro 1. stupeň ZŠ. Vždy rozebírám 

celou řadu jednoho nakladatelství (tj. od 1. do 5. třídy) z hlediska zastoupení učiva 

ekosystému lesa. 

Čechurová, M. a kol. (SPN) 

1. ročník 

Dané téma je začleněno do učiva  

o změnách v přírodě v průběhu roku. Žáci 

se učí o dřevinách (stavba stromu, stromy 

jehličnaté a listnaté, základní zástupci 

dřevin), zvířatech v zimní přírodě, osvojují 

si i zásady správného chování v lese. 

2. ročník Učebnice dosud nebyla vydána. 

3. ročník Učebnice dosud nebyla vydána. 

4. ročník 

Pozornost je opět věnována proměnám 

přírody v průběhu roku, lesnímu 

ekosystému se autoři věnují nejvíce 

v kapitole Podzim a Léto (obraz lesa 

v daném období, houby, příprava 

živočichů na zimu). Dále je zařazena 

samostatná kapitola o lese. Důraz je kladen 

na popis jednotlivých lesních druhů rostlin, 

živočichů i hub, včetně jedovatých 

zástupců a škůdců. Žáci jsou seznámeni 

se znečišťováním lesů různými faktory, 

především člověkem, a s významem lesa 

pro člověka.  

5. ročník 

V učebnici nalezneme charakteristiku lesů 

mírného pásu v rámci učiva o vegetačních 

pásech a rozložení typů lesů v ČR. 
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Štiková, V. a kol. (Nová škola) 

1. ročník 

V rámci učiva o proměnách přírody 

v průběhu roku je představen kromě jiných 

ekosystémů i les. Žáci se učí o dřevinách 

(základní zástupci), zvířatech v zimě 

(stopy zvířat, krmení, jehličnatý a listnatý 

les) o lesních bylinách a houbách, včetně 

jedovatých zástupců. Osvojují si i zásady 

správného chování v lese. 

2. ročník 

Učivo je koncipováno stejným způsobem 

jako v 1. ročníku. V rámci jednotlivých 

ročních období jsou žáci opět seznámeni 

s lesem. Je zařazeno téma lesních rostlin 

(stromy, keře, mechy, kapradiny, 

přesličky), hub (stavba těla) i lesních 

plodů. Žáci poznávají charakteristické 

zástupce lesních živočichů, připomenuty 

jsou i zásady chování v přírodě. 

3. ročník 

Dané učivo se zde samostatně nevyskytuje, 

pouze kapitola o využití krajiny zahrnuje 

kromě zemědělské a průmyslové krajiny  

i tu lesnatou. 

4. ročník 

Kapitola o společenstvu lesů zahrnuje 

význam lesa, rostlinná patra v lese, 

zastoupení dřevin v jednotlivých výškových 

stupních, popis zástupců lesních rostlin  

a živočichů, škodlivý a užitečný hmyz, 

učivo o lesních plodech a houbách. 

5. ročník 

V učivu o podnebných pásech se vyskytuje 

popis jehličnatého, smíšeného a listnatého 

lesa jako krajiny mírného pásu. 



39 

 

Dvořáková a kol. (Fraus) 

1. ročník Lesu je věnována velká pozornost. Žáci 

jsou seznámeni s lesními dřevinami 

(stavba těla, základní zástupci, stromy 

listnaté a jehličnaté), proměnami stromu  

v průběhu roku, s lesními živočichy  

i bylinami. Autoři se zabývají i prací 

v lese, využitím dřeva, zásadami chování 

v lese a významem lesa. 

2. ročník Učivo o lese není zahrnuto. 

3. ročník Učivo o lese se vyskytuje jen velmi 

okrajově, a to v tématu o využívání  

a přeměně krajiny. 

4. ročník V kapitole o společenstvu lesa jsou 

zmíněny typy lesů, rozložení stromů 

v závislosti na nadmořské výšce, význam 

lesa, jeho proměny v průběhu roku, 

zástupci živých organismů včetně 

nebezpečných živočichů a jedovatých 

rostlin. Žáci se učí zařazovat lesní rostliny  

a živočichy do systémů. 

5. ročník Učivo o lese není zahrnuto. 

 

 

Danihelková a kol. (Prodos) 

1. ročník Učivo o lese je řazeno do kapitol  

o proměnách přírody v průběhu roku. 

Objevuje se téma lesních živočichů 

(způsoby přečkávání zimy), lesních plodů, 

bylin i základních dřevin (plody a listy 

stromů). 
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2. ročník I zde je téma prezentováno v průběhu čtyř 

ročních období. Je zařazeno učivo  

o dřevinách (listy stromů, jehličnaté  

a listnaté stromy, význam stromů, stavba 

těla stromů a keřů), houbách, lesních 

živočiších, patrech v lese i bylinách. Důraz 

je kladen na nebezpečí, která můžeme 

v lese potkat. 

3. ročník Žáci prohlubují své znalosti o lesních 

bylinách (zástupci kvetoucích bylin), 

houbách (jedlé, nejedlé a jedovaté houby)  

a zvěři, navíc se seznámí s funkcí obory, 

různými lesními škůdci, typy lesů  

a jednotlivými lesními patry. 

4. ročník Ve 4. ročníku se autoři zaměřují na popis 

jednotlivých lesních společenstev. Žáci 

jsou seznámeni se vztahy organismů v lese 

(potravní řetězec), s významem lesa  

pro krajinu i člověka a se zásadami 

správného chování v přírodě. Součástí 

učiva je zařazování živočichů do systémů. 

Podrobně je zpracována i kapitola  

o houbách (stavba těla, zásady sběru, jedlé 

a jedovaté houby, soužití hub s kořeny 

stromů).  

5. ročník V 5. ročníku je učivo o lesním ekosystému 

zmíněno jen okrajově, a to popisem lípy 

srdčité a srnce obecného jako zástupců 

lesních organismů v rámci kapitoly  

o rozmanitosti životních podmínek rostlin 

a živočichů na Zemi. 
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Krojzlová a kol. (Fortuna) 

1. ročník Učebnice se liší od jiných publikací 

především ve velkém množství obrázků  

s minimem textu. Díky tomu je již  

na počátku školní docházky věnován velký 

prostor ekosystému lesa. Žáci za pomocí 

obrázků poznávají les ve všech ročních 

obdobích, lesní dřeviny, životní cyklus 

stromu, práci lesníka, dřevo jako materiál 

pro výrobu i zástupce lesních organismů. 

2. ročník Žáci se učí o dřevinách (jehličnaté, listnaté 

stromy, stavba stromu, letokruhy), 

včleněny jsou zajímavé informace  

o sekvojích a o stáří některých druhů 

stromů. Obrázek lesa čtenáře seznamuje  

s lesními rostlinami a živočichy. 

3. ročník Žáci poznávají lesy v okolí domova, 

seznamují se s jejich významem  

a se zásadami chování v přírodě. Autoři  

se věnují i proměnám přírody v důsledku 

činnosti člověka a učivu o houbách (stavba 

těla, jedovaté a jedlé houby). 

4. ročník Prohlubovány jsou znalosti o lesních 

rostlinách, houbách i živočiších, učebnice 

nabízí podrobný popis jednotlivých druhů. 

Žáci poznávají život stromu v průběhu 

roku i v průběhu několika desítek let, 

vztahy organismů v lese, zásady lesního 

hospodaření i různé způsoby ničení lesních 

porostů. 

5. ročník Učivo o lese není zahrnuto. 
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Rezutková a kol. (Alter) 

1. ročník Ekosystém lesa je v 1. ročníku zastoupen 

pouze v zimním období, žáci jsou 

seznámeni se zástupci lesních živočichů  

a s rozdělením dřevin na stromy jehličnaté 

a listnaté. 

2. ročník Ve 2. ročníku autoři navazují na učivo  

o dřevinách (stavba těla stromu, poznávání 

základních druhů), jsou prezentovány  

i zásady správného chování v lese. 

Obrázek ekosystému lesa žákům 

představuje základní zástupce lesních 

rostlin a živočichů. 

3. ročník V tomto ročníku je zařazeno učivo  

o houbách (stavba těla, zástupci, jedlé  

a jedovaté houby) Rozšiřují se i poznatky 

žáků o některých zástupcích lesních 

organismů (obrázek ekosystému lesa). 

4. ročník Ve 4. ročníku je zařazena charakteristika 

ekosystému lesa, jeho význam i popis 

některých zástupců lesních rostlin  

a živočichů. 

5. ročník Učivu o lese není věnována velká 

pozornost, je zařazena pouze kapitola  

o výrobě papíru. 
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4.2.1 Shrnutí analýzy učebnic 

Z analýzy výše uvedených učebnic je zřejmé, že učivo o změnách v přírodě v průběhu 

roku je na prvním stupni základní školy velmi významné. Většina učebnic je 

strukturována (alespoň v nižších ročnících) právě pomocí ročních období. 

K jednotlivým měsícům jsou přiřazena i další témata, mimo jiné se žáci v průběhu roku 

seznamují i s podobami jednotlivých ekosystémů. Jejich znalosti se v této oblasti 

s přibývajícím věkem postupně prohlubují. I téma lesního ekosystému je většinou  

v učebnicích zpracováno právě pomocí čtyř ročních období. V první třídě se začíná 

s obrázky ekosystému v jednotlivých etapách roku, žáci si pomocí zrakového vjemu 

vytvoří představu o podobě lesa v jednotlivých obdobích, postupně jsou seznámeni  

i se zástupci lesních rostlin a živočichů, se stavbou stromů a rozdělení stromů  

na jehličnaté a listnaté. Ve vyšších ročnících je zařazováno učivo o lesních škůdcích, 

proměnách stromu v průběhu roku, učivo o lesních patrech i změnách v přírodě 

v důsledku činnosti člověka. Ve 4. ročníku se autoři učebnic dostávají k popisu 

jednotlivých lesních organismů, v 5. ročníku je většinou do dlouhodobého učiva  

o vegetačních pásech začleněna i charakteristika lesů mírného pásu. Důraz je kladen 

také na environmentální témata jako ochrana lesa nebo zásady správného chování 

v lese.  

 

Učebnice jsou koncipovány velice podobně, výjimkou je série od nakladatelství Fraus 

(Dvořáková a kol.) Autoři nedělí učivo podle jednotlivých ročních období a nezařazují 

ani popis jednotlivých druhů organismů. Učivo o lese je řazeno do samostatných 

kapitol, ve větším rozsahu jej nalezneme v 1. a 4. ročníku. I tím se liší od učebnic 

ostatních nakladatelství, kde je učivo o lese kontinuálně řazeno po dílčích částech  

do většiny ročníků. Velký důraz je zde kladen na samostatné pozorování, objevování  

a pokusy, které umožňují žákům vyvození poznatků a zákonitostí s menší účastí učitele 

než je tomu při zažitém výkladu. 

 

Témata jsou vybírána dle náročnosti úměrně k věku žáků, je dodržována zásada postupu 

od nejjednoduššího ke složitějšímu. Ve všech učebnicích je pro zvýšení názornosti 

probírané učivo doplněno bohatým obrazovým materiálem, který napomáhá žákům  
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ve vytváření představ o podobě přírody. To je samozřejmě pro žáky velmi přínosné, 

fotografie zvyšují pozornost a zájem žáků, přispívají také k lepšímu pochopení daného 

tématu. Obrázky však nikdy nemohou nahradit skutečné přírodniny a opravdový 

kontakt s přírodou, který by měl kromě rodičů zajišťovat podle možností i učitel.  

 

Součástí většiny učebnic jsou pracovní sešity, které poskytují další příležitost 

k prohloubení a osvojení učiva. Především novější učebnice kladou důraz  

na propojování učiva z různých vzdělávacích oblastí, což je vzhledem k charakteru 

učiva v prvouce a přírodovědě velmi vhodné a pro žáky přínosné. V poslední době jsou 

součástí výukových sad také další doplňkové materiály, zejména programy  

pro interaktivní tabuli, doplňkový obrazový materiál či video a audio ukázky. 

V novějších učebnicích je také zřejmá vazba na Rámcový vzdělávací program, důraz je 

kladen na rozvoj klíčových kompetencí a častější zařazování průřezových témat.  

 

Myslím si, že v učebnicích je učivu o lesním ekosystému věnován dostatečný prostor. 

Ke stejnému závěru jsem dospěla i vyhodnocením otázky č. 1 z dotazníku pro učitele 

(viz graf č. 1). Podle mého názoru je ale potřeba zaměřit výuku více prakticky  

a nepřeceňovat význam moderních multimediálních technik na úkor skutečného 

kontaktu s přírodou. Místo toho by bylo vhodné přesunout část výuky ze školních lavic 

do prostředí lesa a tím poskytnout žákům prostor k tomu, aby si kromě osvojení 

některých potřebných informací mohli k lesu vytvořit kladný vztah, aby se jej naučili 

mít rádi a chránit jej.  

5 Vycházka jako organizační forma výuky 

Současní autoři didaktiky prvouky, přírodopisu či biologie zdůrazňují vhodnost 

a důležitost vycházky ve výuce. Dle Podroužka (2003) se jedná o velmi účelnou 

vyučovací formu v předmětech o přírodě a společnosti, konající se mimo školní budovy. 

„Měla by být využívána všude tam, kde chceme a je žádoucí vytvářet co nejpřesnější 

představy o přírodninách a přírodních jevech a zároveň pozorovat skutečnost 

v přirozeném prostředí“ (Podroužek, 2003, s. 82). Pobyt v přírodě je pro žáky vhodný 

nejen ze zdravotních důvodů, ale také z hlediska vzbuzení zájmu o přírodu a jejich 
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aktivizaci pro další činnost. Vycházka může mít komplexní či monotematický 

charakter. Komplexní vycházka nabízí možnost zapojení mezipředmětových vztahů  

a propojování různých témat. Při monotematické vycházce se speciálně věnujeme jen 

určitému tématu. (Podroužek, 2003).  

 

Vycházku lze uskutečnit v rámci jedné vyučovací jednotky nebo je možné spojit více 

hodin (např. prvouka, výtvarná výchova, tělesná výchova). Tuto vyučovací formu lze 

zařadit na začátek tematického celku jako vhodnou motivaci pro novou látku  

či jako možnost pro získání materiálu pro další práci ve třídě. Její využití uprostřed 

celku umožňuje doplnění a konkretizaci poznatků získaných v průběhu vyučování, 

v závěru tematického celku můžeme vycházku začlenit s cílem zopakování  

a prohloubení učiva. Vycházka plní i výchovná hlediska, napomáhá formování 

estetického cítění, lásky k vlasti či plnění úkolů environmentální výchovy. Vycházka 

nabízí také příležitost k zařazení regionálních prvků do výuky (Fabiánová, 1996). 

 

Vycházka je velmi náročná na přípravu a organizaci, je nutné, aby byla dopředu pečlivě 

naplánována a promyšlena. Učitel by měl předem určit její tematické zaměření, zvolit 

trasu a sestavit plán. Měly by být stanoveny hlavní i dílčí cíle, vybrány vhodné metody 

a vyučovací pomůcky. Učitel by měl zajistit bezpečnost v průběhu vycházky. Také žáci 

by měli být předem dobře připraveni. Měli by být seznámeni s cíli, dílčími úkoly  

i s předpokládanou trasou. Učitel by měl žáky upozornit na vhodné oblečení  

a obutí a seznámit je s možnými riziky, se kterými by se mohli v průběhu pobytu  

ve venkovním prostředí setkat. Žáci by měli být poučeni o zásadách bezpečnosti. 

V průběhu vycházky je vhodné uplatňovat různé metody výuky a využívat herních 

činností. Učitel by měl dbát na kázeň žáků a dodržování zásad chování v přírodě. 

V závěru vycházky by nemělo chybět její zhodnocení, a to především shrnutí plněných 

úkolů a zhodnocení práce individuálních žáků či skupin. Celkové vyhodnocení může 

být provedeno v další vyučovací hodině (Podroužek, 2003).  

 

Podroužek (2003) vyčleňuje i další formu vyučování, exkurzi, která také probíhá mimo 

budovu školy. Na rozdíl od vycházky je při exkurzi využito odborných a praktických 

znalostí pracovníků navštívených zařízení, např. zahradnictví nebo potravinářské 
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závody. Jiní autoři, např. Fabiánová (1996), Pavelková (2007) vnímají exkurzi jako 

synonymum pro vycházku a tyto formy výuky od sebe nerozlišují.  

6 Dotazníkové šetření na 1. stupni ZŠ v Moravské Třebové 

6.1 Cíle dotazníkového šetření 

 Zjistit míru využívání lesů a jiných lesních útvarů při výuce žáků na 1. stupni ZŠ 

v Moravské Třebové. 

 Zjistit způsob zařazování vycházky do výuky a informace o organizaci 

vycházek. 

 Porovnat názory učitelů, kteří les ve výuce využívají s těmi, kteří tuto možnost 

z různých důvodů neuplatňují. 

 Na základě názorů zkušených učitelů získat podklady pro tvorbu vlastních 

projektových dnů. 

6.2 Hypotézy dotazníkového šetření 

Účelem mého šetření bylo ověření či vyvrácení následujících hypotéz: 

H1: Více než polovina učitelů nevyužívá k výuce o lesním ekosystému možnosti 

vycházek do lesa či jiných lesních útvarů. 

H2: Většina učitelů při vycházkách s žáky nevyužívá pracovních listů, vycházky jsou 

zaměřené na pozorování či hry v přirozeném prostředí. 

H3: Chodí-li žáci v rámci školní výuky do lesa, jsou si více vědomi rizik, se kterými  

se mohou v lese setkat, a znají pravidla chování v lese lépe než ti žáci, kteří se svými 

učiteli les nenavštěvují.  

H4: Většině učitelů se současné dostupné pomůcky o dané problematice jeví jako 

dostačující. 

 

H5: Učitelé, kteří organizují vycházky do lesního prostředí, tak činí většinou 2x za rok, 

a to nejčastěji na podzim a na jaře.  
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H6: Nenavštěvují-li učitelé s žáky les či jiné lesní útvary, je to proto, že vycházka je 

časově náročná a v náplni jednotlivých dnů na ni nezbývá dostatek času.  

6.3 Metodika výzkumu 

Pro stanovené cíle výzkumu se mi jako nejvhodnější jevilo použití metody dotazníku. 

Průcha, Walterová a Mareš (2003, s. 49) definují dotazník jako „výzkumný a diagnostický 

prostředek ke shromažďování informací prostřednictvím dotazování osob. Podstatou 

dotazníku je soubor otázek (výroků), je zkonstruovaný podle kritérií vědecké metodologie, 

předkládaný v písemné formě. Objektivnost získaných výsledků závisí významně  

na formulaci otázek, výběru respondentů a způsobu zadávání dotazníku.“ Metodu dotazníku 

jsem zvolila kvůli většímu počtu respondentů a z důvodu zjišťování požadovaných 

informací jednoznačnými otázkami vyžadujícími jen stručnou odpověď či výběr z nabídky 

možností. Při jeho tvorbě jsem vycházela z publikace Základy kvantitativního šetření 

(Punch, 2008).  

 

Dotazník jsem zpracovala ve dvou variantách, a to pro vyučující, kteří realizují 

vycházky do lesa a pro ty, kteří je z různých důvodů zatím neuplatňují. Čtyři otázky 

byly společné pro všechny respondenty, dále jsem formulovala 18 obdobných otázek 

pro každou skupinu. Dotazník je uveden v příloze č. 1. 

 

Jako výzkumný vzorek jsem zvolila všechny učitele, kteří v současné době působí  

na 1. stupni ZŠ v Moravské Třebové. Ve školním roce 2011/2012 bylo takových učitelů 30.  

Ve městě jsou nyní tři základní školy. Škola označená v grafech číslem II je největší 

základní školou města se současnou kapacitou kolem 500 žáků, škola č. I se řadí  

na druhé místo s kapacitou zhruba 280 žáků, škola číslo III s kapacitou kolem 150 žáků 

na místo třetí. Žáci všech tří škol pochází jak z města, tak z okolního venkovského 

prostředí. Všechny tři školy mají přibližně stejné možnosti k využití lesa a ostatních 

lesních útvarů ke zpestření a prohloubení výuky ve sledované tematické oblasti.  

 

Šetření proběhlo v květnu v roce 2012. Dotazníky jsem distribuovala učitelům osobně, 

po týdnu jsem si vyzvedla vyplněné formuláře. Celkem jsem oslovila 27 učitelů místních 

základních škol (ostatní učitele se mi z různých důvodů zkontaktovat nepodařilo). 
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Zpětnou vazbu jsem získala od 22 respondentů, a to 7x ze školy I, 9x ze školy II  

a 6x ze školy III. Návratnost dotazníků tedy činí 81%.  

6.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření  

Výsledky šetření jsem zpracovala do následujících kapitol. Vyhodnocení klíčových 

otázek znázorňuji graficky (grafy l - 10), u dalších otázek uvádím z důvodu jejich 

velkého množství pouze zhodnocení slovní. Výsledky jsou rozděleny do tří kapitol, 

v první uvádím zhodnocení otázek společných pro obě skupiny respondentů (tedy těch, 

kteří vycházky realizují i těch, kteří je nezařazují), v další kapitole jsou předloženy 

souhrnné výsledky dotazovaných učitelů, kteří zmíněnou formu výuky využívají,  

v následující kapitole pak odpovědi těch pedagogů, kteří vycházky do výuky z různých 

důvodů nezařazují. Zde je zahrnuto i srovnání výpovědi obou skupin respondentů. 

6.4.1 Zhodnocení otázek, které byly shodné pro obě skupiny pedagogů 

 

Graf 1: Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. 1) 

Z grafu č. 1 vyplývá, že vyučující jsou spokojeni (82 % respondentů) se zpracováním 

daného tematického celku v učebnicích. Rozdíly mezi jednotlivými školami jsou však 

poměrně značné, příčiny by bylo možné hledat například v délce pedagogické praxe 

jednotlivých učitelů. Také by bylo užitečné zjistit, kterých konkrétních učebnic  

se nespokojenost se zpracováním týká. 
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Graf 2: Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. 2) 

Graf č. 2 zobrazuje, že většina učitelů ze všech tří zkoumaných škol využívá 

ekosystému lesa ke splnění výstupů tematického okruhu Rozmanitost přírody. Vysoké 

procento kladných odpovědí je patrné jak v jednotlivých školách, tak i v celkovém 

vyjádření (91 % pozitivních odpovědí).  

 

Graf 3: Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. 3) 
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Graf č. 3 ilustruje názory vyučujících na dostatek vhodných učebních pomůcek  

pro daný tematický okruh. U dvou ze tří škol jsou odpovědi výrazně negativní (86 %  

a 78 %), jedna škola naopak vykazuje pozitivní stanovisko (67 %). Příčinu tohoto 

rozdílu je možno, podle mého názoru, hledat ve vybavenosti škol učebními pomůckami 

nebo také v úrovni nároků jednotlivých učitelů. 

 

 

Graf 4: Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. 4) 

Z grafu č. 4 je zřejmé, že 77 % dotazovaných učitelů využívá ke splnění výstupů 

zkoumaného tematického okruhu vycházek do lesů (a jiných lesních útvarů). Vychýlení 

je patrné u školy č. I, kde 57 % respondentů odpovědělo záporně, tedy že les se žáky 

nenavštěvují. Důvody záporných odpovědí budou uvedeny níže. 
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6.4.2 Zhodnocení odpovědí pedagogů, kteří vycházky do lesa realizují 

 

Graf 5: Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. 5) 

Graf č. 5 znázorňuje, že dotazovaní učitelé nejčastěji realizují vycházky 2x ročně  

(35 % respondentů). Ve stejné míře se objevovala odpověď 1x ročně a 3x ročně (24 %).  

12 % dotazovaných navštěvuje se žáky les častěji než 4x ročně, nejmenší procento 

učitelů uvedlo možnost realizace vycházky 4x ročně (6 %). Odpovědi na tuto otázku 

jsou značně pestré, a to jak mezi učiteli téže školy, tak mezi jednotlivými školami. 

Podrobnější šetření by mohlo objasnit důvody, proč k tomu dochází.  
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Graf 6: Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. 6) 

Z grafu č. 6 vyplývá, že dotazovaní učitelé organizují vycházky nejčastěji na jaře  

(41 %) a na podzim (32 %). Příčinou nižší návštěvnosti ve zbylých obdobích jsou 

pravděpodobně dlouhé prázdniny v létě a méně příznivé počasí v zimě.  

 

Otázky číslo 7 (Znají žáci základní pravidla chování v lese?) a číslo 8 (Jsou si žáci 

vědomi rizik, se kterými se mohou v lese setkat?) jsem v dotazníku volila jen  

pro přibližnou orientaci v názorech pedagogů. Výsledky jsou pro mě až překvapivě 

příznivé, naprostá většina respondentů odpověděla v pásmu spíše ano, nebo ano. Bylo 

by zajímavé prozkoumat skutečné znalosti žáků jednotlivých ročníků v této oblasti.  
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Graf 7: Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. 9) 

Graf č. 7 zobrazuje, že učitelé nejčastěji při vycházkách zařazují pozorování a pokusy 

(42 %). Vysoké zastoupení u dotazovaných mají i hry (39 %). Učitelé používají také 

pracovní listy (19 %), ale ne v takové míře jako předchozí zmíněné činnosti. Poslední 

dvě nabízené možnosti (žádné či jiné činnosti) se v odpovědích respondentů nevyskytly. 

 

Odpovědi na otázku číslo 10 (Propojujete při vycházkách přírodovědné učivo s jinými 

předměty?) byly jednoznačně kladné. 

 

 

Graf 8: Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. 11) 
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Z grafu č. 8 je patrné, že nejnavštěvovanější lokalitou je Peklo (36 %). 28 % 

respondentů upřednostňuje vycházky do dostupných městských lesoparků. Oblíbenou 

oblastí je také Hradisko (15 % respondentů) a Udánský les (13 % respondentů). 

Dotazovaní zvolili i jiné možnosti místního okolí, a to Pastvisko a les v Boršově.  

 

Z další graficky nezpracované otázky (č. 12) vyplývá, že 71 % učitelů realizuje 

vycházky do těchto lokalit opakovaně, žákům je tak poskytnuta příležitost  

k důkladnějšímu sledování proměn přírody v průběhu roku. 

 

 

Graf 9: Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. 13) 

Z grafu č. 9 je zřejmé, že nejoblíbenějším tématem žáků jsou živočichové (uvádí 64 % 

dotazovaných učitelů). Podstatně měně populární je učivo o dřevinách a bylinách 

(14 %). Někteří žáci projevují zájem o poznatky o neživé přírodě (5 %) a houbách  

(odpověď jiné - 5 %).  
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Graf 10: Výsledky dotazníkového šetření (otázka č. 14) 

Graf č. 10 znázorňuje, že podle poznatků učitelů jsou patrné rozdíly v zájmu chlapců  

a dívek. Chlapci upřednostňují spíše oblast fauny, zatímco dívky oblast flory.  

 

Z vyhodnocení následující otázky (č. 15) je zřejmé, že většina oslovených učitelů  

(82 %) zapojuje své třídy do projektů s tematikou lesa. Nejčastěji se jedná o projekty 

připravené ve spolupráci s lesními pedagogy (program Les ve škole - škola v lese), 

okrajově se touto problematikou zabývá i místní dům dětí a mládeže (projekt Poznej své 

město, Za Ferdou Mravencem na rozhlednu).  

 

Podle pedagogů jsou dle výsledků otázky č. 16 nejdůležitějšími tématy v projektech 

ochrana přírody (48 % respondentů) a proměny přírody v průběhu roku (28 %).  

76 % dotazovaných učitelů spolupracuje se státní organizací Lesy České republiky 

(otázka č. 17). 

6.4.3 Zhodnocení odpovědí pedagogů, kteří vycházky do lesa nerealizují  

a porovnání odpovědí obou skupin 

23 % respondentů uvedlo, že vycházky do lesa nezařazuje, a to z následujících důvodů: 

pro nedostupnost lesů, z obavy před klíšťaty, kvůli vysokému počtu žáků ve třídě nebo
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pro mnoho jiné učební látky (otázka č. 19). Jedná se samozřejmě o důvody závažné, 

avšak oněch 77 % učitelů dokazuje, že se řešit dají. 

  

Skupina učitelů, která vycházky nerealizuje, jednoznačně uznává, že jejich organizování 

má smysl (otázky č. 20 a 30). Obě skupiny pedagogů se v podstatě shodují v počtu 

vycházek (otázky č. 5 a 20) i v termínu konání (otázky č. 6 a 21). Velké odlišnosti 

nenacházíme ani v názorech na další skutečnosti, které jsou předmětem následujících 

otázek. Shoda je zřejmá např. v názoru na zařazení činností do projektů (otázky č. 9  

a 24), kdy nejvhodnější jsou podle respondentů pozorování, pokusy v přírodě a hry, 

nejvhodnější lokalitou pro vycházky v okolí Moravské Třebové je podle obou skupin 

učitelů „Peklo“ (otázky č. 11 a 26). Jednotně vyzněla i varianta chodit do lesa 

opakovaně na stejné místo s cílem zaznamenat proměny lesa v průběhu roku (otázky  

č. 12 a 27). Učitelé se shodují, že žáci projevují největší zájem o téma lesních živočichů 

(otázky č. 13 a 28). Převažuje také pozitivní odpověď na otázku, zda žáci znají základní 

pravidla chování v lese (otázky č.. 7 a 22), či zda si uvědomují rizika, s nimiž se mohou 

v lese setkat (otázky č. 8 a 23).  

6.5 Závěr - zhodnocení hypotéz dotazníkového šetření 

H1: Více než polovina učitelů nevyužívá k výuce o lesním ekosystému možnost 

vycházek do lesa či jiných lesních útvarů. 

H1 se nepotvrdila, výsledky šetření ukázaly, že 77 % učitelů zařazuje do výuky 

vycházky do lesa a jiných lesních útvarů. I přesto se mi tento údaj s ohledem  

na relativně příznivé možnosti okolí jeví jako nedostačující. 

H2: Většina učitelů při vycházkách s žáky nevyužívá pracovních listů, vycházky jsou 

zaměřené na pozorování či hry v přirozeném prostředí.  

Průzkum potvrzuje tuto hypotézu, pracovní listy využívá jen 19 % oslovených učitelů, 

naopak procento vykazující zařazení pozorování a her je daleko vyšší (42 % a 39 %). 
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H3: Chodí-li žáci v rámci školní výuky do lesa, jsou si více vědomi rizik, se kterými  

se mohou v lese setkat, a znají pravidla chování v lese lépe než ti žáci, kteří se svými 

učiteli les nenavštěvují.  

Tato hypotéza se výzkumem nepotvrdila, odpovědi většiny dotazovaných byly převážně 

kladné. Myslím si, že hlubší průzkum by pravděpodobně prokázal, že názor pedagogů  

je v tomto směru příliš optimistický.  

H4: Většině učitelů se současné dostupné pomůcky o dané problematice jeví jako 

dostačující.  

Hypotéza se nepotvrdila, podle výsledků průzkumu je procento v tomto směru 

spokojených pedagogů ze všech sledovaných škol nižší - pouze 32 %. Rozdíly 

v jednotlivých školách jsou však výrazné - u dvou ze tří škol jsou odpovědi jasně 

negativní (86 % a 78 %), jedna škola naopak vykazuje pozitivní stanovisko (67 %). 

Příčinu tohoto rozdílu je možno, podle mého názoru, hledat ve vybavenosti škol 

učebními pomůckami či v úrovni nároků jednotlivých učitelů. 

H5: Učitelé, kteří organizují vycházky do lesního prostředí, tak činí většinou 2x za rok, 

a to nejčastěji na podzim a na jaře.  

Tato hypotéza se průzkumem potvrdila, ale rozptyl uváděných návštěv lesa je výrazně 

širší (viz graf č. 5).  

H6: Nenavštěvují-li učitelé s žáky les či jiné lesní útvary, je to proto, že vycházka je 

časově náročná a v náplni jednotlivých dnů na ni nezbývá dostatek času.  

Hypotéza se potvrdila. Časová náročnost vycházky je pravděpodobně jeden  

ze závažných důvodů, který brání efektivnímu využití možností tohoto tematického 

celku. Myslím si, že to však není důvod jediný - schází možná také nápady, potřebné 

nadšení, spolupráce s lesními odborníky atd. 

Šetření poukázalo na výhody i nevýhody zvolené formy výzkumu. Některé informace 

(například podrobnější charakteristika vyučujícího) by mohly přispět ke zdůvodnění 

některých postojů respondentů či pro hlubší zamyšlení se nad výsledky šetření. 

Zjišťování těchto soukromých dat se mi však v tak malém městě (11 tisíc obyvatel) 
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nejevilo jako příliš vhodné (pro některé učitele by to mohlo znamenat neochotu 

k vyplnění dotazníku či strach ze ztráty anonymity), pro účely mé práce to nebylo ani 

podstatné.  

 

Les a jeho ekosystém nepochybně představuje významnou a zajímavou součást 

základního vzdělávání. S využitím poznatků uvedeného dotazníkového šetření, mých 

dosavadních zkušenosti s lesem a informací z odborné literatury jsem na dalších 

stránkách vypracovala několik vlastních návrhů, jak tento tematický okruh zajímavěji  

a efektivněji využít ve výchovném vzdělávacím programu žáků prvního až pátého 

ročníku základní školy.  

7 Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ 

7.1 Charakteristika lesů využívaných ve výukových programech 

Hradisko 

Přírodní památka Hradisko se nachází severně od Moravské Třebové (551 m n. m., 

výměra 26,38 ha, vyhlášeno v roce 1990). Chráněny jsou tu dubohabrové a bukové 

porosty s příměsí borovice. V podrostu se vyskytují vzácné a chráněné druhy rostlin. 

Květena v této oblasti souvisí s geologickým podkladem a snad i s někdejším hradištěm 

(na vrcholu kopce jsou zachovány stopy po starém hrádku, zaniklém ve 13. století), kde 

některé druhy mohly být vysazovány. Rostou zde například česnek medvědí, áron 

plamatý, lilie zlatohlávek, prvosenka vyšší, zimolez černý, bika žlutavá, vikev křovištní, 

vikev lesní, strdivka jednokvětá, bažanka vytrvalá. Keřové patro tvoří bez černý, bez 

hroznatý, jíva, růže, hloh obecný a brslen bradavičnatý. Ve stromovém patře má 

dominantní postavení buk lesní, smrk ztepilý, borovice lesní a dub zimní. Je zde 

zastoupen i jasan ztepilý, habr obecný, lípa velkolistá a jednotlivě i jilm horský a třešeň 

ptačí. Hnízdí zde celá řada ptačích druhů charakteristických pro většinu lesů Svitavska, 

například holub hřivnáč, datel černý, strakapoud velký, pěvuška modrá, červenka 

obecná, budníček menší, pěnice černohlavá (Chráněná území ČR: Pardubicko, okres 

Svitavy). 
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Rychnovský vrch 

Přírodní památka Rychnovský vrch se nachází na východním okraji obce Rychnov, 

severně od Moravské Třebové (343 – 526 m. n. m., výměra 353 ha). Krajina je převážně 

členitá, v centrální části tvořena hřbetem Rychnovského vrchu. Lesní vegetace  

je dominantně zastoupena květnatými bučinami, zachovalá jsou i společenstva 

svahových luk. V menší míře jsou na prudších svazích zastoupeny suťové lesy, na úpatí 

svahů hercynské dubohabřiny, v nivách vodních toků jasanovo-olšové luhy. Hlavní 

součást vegetace je tvořena květnatými bučinami. Několik porostů si zde zachovalo 

složení blízké přirozenému. Místy se vyskytuje strdivka jednokvětá či jedle bělokorá, 

bylinné patro je tvořeno převážně bažankou vytrvalou, pitulníkem horským, netýkavkou 

nedůtklivou. Pro lokalitu je charakteristický značný podíl lípy v porostech květnatých 

bučin (někde je lípa dokonce dominantní dřevinou), což je důsledkem dřívějšího lesního 

hospodaření. Z lučních společenstev převládají ovsíkové louky a poháňkové pastviny, 

podél toků jsou to vlhké pcháčové louky. V lokalitě Rychnovského vrchu se vyskytuje 

mnoho ohrožených druhů, např. orlíček obecný, okrotice bílá, prstnatec májový, ostřice 

odchylná, ostřice trsnatá, chrpa luční ostroperá, čarovník alpský, hnilák lysý, hlístník 

hnízdák, starček potoční, kapradiník bažinný či rozrazil horský (Lesní hospodářský plán 

2009 – 2018).  

 

Důsledkem činností lesního hospodaření bylo změněno původní dřevinné složení  

i věková struktura porostů. Porosty byly dlouhodobě obnovovány holosečným 

způsobem a následně uměle zalesňovány, především smrkem. Jen v méně přístupném 

terénu zůstaly listnaté porosty zachovány. V přístupnějších polohách východně  

od Rychnovského vrchu nyní převažují porosty s dominantním zastoupením smrku, 

který nahradil původní porosty kyselých bučin a doubrav. Lesním hospodařením byl 

snížen podíl jedle, javoru klenu, jilmu horského i dubu. Výjimkou je zastoupení lípy, 

jejíž podíl se v některých porostech mírně zvýšil. Dalším faktorem, který negativně 

ovlivňuje celkový ráz krajiny, jsou vysoké stavy spárkaté a černé zvěře. Ty způsobují 

poškození přirozeného zmlazení listnatých lesů i jedle a erozi půdy v porostech 

suťových lesů. Luční porosty jsou částečně koseny, některé plochy jsou využívány jako 

pastvina pro daňky (Lesní hospodářský plán 2009 – 2018). 
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Peklo 

Les nesoucí místní lidové označení Peklo se nachází na jižním okraji města. Hlavními 

dřevinami v oblasti jsou smrk (60,7 % plochy), borovice (12,7 % plochy), buk (11,3 % 

plochy), modřín (7,4 % plochy), jedle (1,4 % plochy), klen (1,1 % plochy) a bříza 

(1,2 % plochy). Ostatní dřeviny jsou zastoupeny méně než jedním procentem plochy 

porostní půdy. Celkově zaujímají jehličnany 82,5 % plochy porostní půdy, listnáče 

17,5 % (Lesní hospodářský plán 2009 – 2018).  

Lesopark u muzea 

Jedná se o přírodně-krajinářský park, který je situován okolo budovy místního muzea. 

Nachází se zde zhruba 45 druhů domácích i introdukovaných dřevin a keřů (Nekuda, 

2002). 

7.2 Metodika výukových programů 

V následujících kapitolách jsou podrobně popsány vlastní programy pro 1. - 5. ročník 

ZŠ. Jejich součástí jsou i pracovní listy pro žáky, které jsou zařazeny vždy za daným 

programem, ostatní doporučené materiály lze nalézt v přílohách (včetně map s náčrtem 

trasy vycházky). Pro zjednodušení zápisu jsou instrukce pro žáky psány kurzívou, 

informace pro učitele v normálním písmu. Aby byly programy pro žáky maximálně 

přínosné, měly by být zařazeny vycházky ze všech ročníků. Pokud to z různých důvodů 

pro vyučující a třídu není možné, lze uskutečnit jen některé vybrané projekty.   

7.3 Výukový program Tajemství lesa pro 1. ročník ZŠ 

Třída 1. 

Cíle  žák vlastními slovy popíše, jak 

vypadá podzimní příroda 

 žák vyjmenuje části stromu 

 žák reprodukuje naučenou píseň 

 žák rozliší jehličnaté a listnaté stromy 

 žák prokáže znalost pravidel chování  

v lese 
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Tajemství lesa je program určený pro žáky prvních tříd základních škol. Protože  

se jedná o první společnou vycházku do lesa, doporučuji naplánovat trasu tak, aby byl 

ekosystém představen v té nejhezčí možné podobě. Hlavním cílem projektového dne je, 

aby žáci zažili v přírodě společně se svými kamarády něco pěkného a aby se na tato 

místa rádi vraceli. Proto převládají aktivity zaměřené na pocity, hledání krás daného 

prostředí a zažití příjemných chvil. Na věcné učení o ekosystému může být navázáno 

později, avšak pokud chceme v dětech vytvářet kladný vztah k přírodnímu prostředí, 

musíme začít již v raném věku. Z toho důvodu byl pro vycházku zvolen výlet  

do evropsky významné lokality Rychnovský vrch, a to i za cenu toho, že žáci musí dojet 

na místo autobusem.  

 

Program, který se skládá z pěti kratších celků, je naplánován na celé dopoledne.  

Po první návštěvě lesa doporučuji založení třídního deníku (může být pojmenován např. 

„Co nám šeptá les“), do kterého bude třída zaznamenávat, co společně v lese zažila. 

V první třídě bude zapisovatelem učitel, žáci mohou dokreslovat obrázky, lepit 

Místo Rychnovský vrch 

Trasa cca 15 minut autobusem do zastávky 

Rychnov na Moravě, dále po lesní cestě 

(příloha č. 2) 

Doporučené období konec září – říjen 

Časová dotace 2 hodiny + cesta do lesa 

Pomůcky pohádka, piktogramy, tvrdé papíry A4, 

velké kartony ve tvaru malířské palety 

Mezipředmětové vztahy výtvarná výchova, literární výchova, 

hudební výchova 

Výstupy paleta podzimní přírody, podzimní 

koruna krále, uvědomění si krásy  

a bohatství přírodních materiálů, rozlišení 

listnatých a jehličnatých stromů, osvojení 

pravidel chování v lese 
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fotografie, později vpisovat klíčová slova a první krátké věty. Postupně se deník stane 

pouze prací žáků. Budou v něm dokumentovány nejen zážitky z lesa, ale také pokrok 

žáků v písemném i grafickém vyjadřování. Souběžně s tím si může každý žák založit 

svůj deníček, kde si bude zakládat nashromážděné materiály a později vpisovat vlastní 

komentáře a postřehy. 

7.3.1 Náměty pro vycházky 

1. část – POKLADY LESA 

Místo: les 

Časová dotace: 45 minut 

Obsah aktivit: kreslení koruny z přírodních materiálů, četba pohádky, vymezení pojmů 

kořen, kmen, koruna 

Výstup: uvědomění si krásy a bohatství přírodních materiálů 

Průběh: 

 Představte si, že jste králové a královny. Jakou byste si vybrali korunu, aby byla 

nejkrásnější na celém světě? Žáci své fiktivní koruny nakreslí pomocí přírodních 

materiálů na papír. Potom si své výrobky vzájemně představí. 

 Četba Pohádky o králi, který ošuntělou korunu měl (příloha č. 3). Žáci mají  

za úkol zjistit, jakou korunu král vlastnil. Předčítá učitel, žáci sedí v kroužku. 

 Jaká byla králova koruna? Co je to koruna stromu? (Vysvětlení pojmů kořen, 

kmen, koruna.) Je vaše koruna hezčí než králova? V čem spočívá krása královy 

koruny? V čem se liší od ostatních korun? 

 

2. část – JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 

Místo: les 

Časová dotace: 20 minut 

Obsah aktivit: výběr nejhezčího stromu, rozlišení listnatých a jehličnatých stromů, 

seznámení s jednotlivými zástupci lesních dřevin 

Výstup: rozlišení listnatých a jehličnatých stromů 

Průběh: 
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 Představte si, že žijete v království, ve kterém vládci nemají korunu ze zlata, ale 

místo toho sedí pod korunou opravdového stromu jako náš král v pohádce. 

Rozhlédněte se po lese a vyberte si nějakou korunu stromu, která se vám líbí 

nejvíce. Žáci si ve vymezeném prostoru vyberou strom, pak jej ukážou 

kamarádovi. 

 Vybral sis listnatý nebo jehličnatý strom? Proč? Čím se od sebe tyto dvě skupiny 

stromů liší?  

 Ukázka obrázků jehličnatého a listnatého stromu ve čtyřech ročních obdobích. 

Teď už víte, jak vypadají stromy listnaté a jehličnaté v průběhu roku. Proč byste 

si jako králové a královny vybrali listnatý strom? Proč jehličnatý? 

 Jaké znáte stromy listnaté a jaké jehličnaté? Vidíte nějaké zástupce? Teď 

doběhnou ke svému stromu všichni, kdo si vybrali strom jehličnatý/listnatý.  

Doporučení: 

 Předem je vymezeno území, ve kterém budou žáci vybírat svůj strom. 

 

3. část – PODZIMNÍ PALETA PŘÍRODY 

Místo: les 

Časová dotace: 20 minut 

Obsah aktivit: hledání různých barev přírodnin, lepení na karton 

Výstup: podzimní paleta přírody 

Průběh: 

 Úkolem je vyrobit podzimní paletu přírody. Žáci lepí ve skupinách nasbírané 

přírodniny různých barev na karton ve tvaru palety tak, aby byla barevná variace 

co největší (Horká, 1996). 

Doporučení 

 Na jaře lze zařadit stejnou aktivitu. Na základě vzniklých prací mohou žáci 

porovnávat podzimní a jarní barvy v přírodě. 
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4. část – ZPÍVÁNÍ O LESE A PRAVIDLA CHOVÁNÍ V LESE 

Místo: les 

Časová dotace: 20 minut 

Obsah aktivit: zpěv písničky s pohybem, seznámení se zásadami správného chování 

v přírodě 

Výstup: osvojení pravidel chování v lese 

Průběh: 

 Žáci tiše zpívají píseň V lese (příloha č. 4), učí se také připravený doprovodný 

pohyb. 

 Rozbor písničky: O čem zpíváme? Co je v lese krásného? O co nás příroda 

prosí? Jak se budeme v lese chovat? Na základě rozboru písně jsou shrnuty 

zásady chování v přírodě.  

 Každá dvojice dostane jeden piktogram, daný symbol se pokusí vysvětlit 

ostatním spolužákům. 

Doporučení: 

 Písničku se žáci mohou naučit v předstihu v hodině hudební výchovy. Ve škole 

je možné využít k doprovodu Orffových nástrojů. Žáci se mohou také naučit 

zahrát melodii na zobcovou flétnu. 

 

5. část – NEJKRÁSNĚJŠÍ PODZIMNÍ KORUNA KRÁLE 

Místo: les 

Časová dotace: 15 minut 

Obsah aktivit: tvorba obrazu jako poděkování lesu za příjemně strávené dopoledne 

Výstup: podzimní koruna krále 

Průběh: 

 Celá třída má za úkol beze slov společně vytvořit z přírodních materiálů 

podzimní královu korunu, výtvor je ponechán v lese. Žákům je zdůrazněno, aby 

netrhali a neničili rostliny, smí se používat jen materiál ležící na zemi. 

 Co se vám v podzimním lese nejvíce líbilo?  
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7.4 Výukový program Poznáváme les všemi smysly pro 1. ročník ZŠ 

Třída 1. 

Cíle  žák vlastními slovy popíše, jak vypadá 

jarní příroda 

 žák porovná podobu podzimní a jarní 

přírody 

 žák pojmenuje základní zástupce 

listnatých a jehličnatých stromů 

 žák využívá svých smyslů při řešení 

problémových úloh  

 žák specifikuje, které smysly 

v konkrétních úkolech využíval 

 žák ocení bohatství jarní přírody 

Místo Rychnovský vrch 

Trasa autobusem do zastávky Rychnov  

na Moravě, dále po lesní cestě (příloha  

č. 2)  

Doporučené období duben 

Časová dotace 2 hodiny + cesta do lesa 

Pomůcky papírové rámečky, šátky na zavázání očí, 

plastové kelímky, velký karton ve tvaru 

malířské palety, dětské atlasy stromů, 

papíry, klubko provázku, pracovní listy 

Mezipředmětové vztahy výtvarná výchova 

Výstupy paleta jarní přírody, přírodní parfém, 

„herbář stromů“, uvědomění si rozdílů 

mezi jarním a podzimním lesem, vnímání 

rozdílných struktur kůry stromů, rozlišení 

okolních zvuků, rozlišení základních 

dřevin, pavučina zážitků 
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Tento program navazuje na podzimní část Tajemství lesa. Cílem je porovnání stejného 

lesa na podzim a na jaře, z toho důvodu by měla být navštívena stejná lokalita a místa 

jako při podzimní vycházce. Aktivity jsou naplánovány na celé dopoledne (včetně cesty 

do lesa).  

7.4.1 Náměty pro vycházky 

1. část – POUŽÍVÁME SVÉ SMYSLY  

Místo: les 

Časová dotace: 60 minut 

Obsah aktivit: hledání míst, která se od minulé návštěvy proměnila, poznávání stromů 

podle hmatu, rozeznávání okolních zvuků, míchání přírodního parfému 

Výstup: uvědomění si rozdílů mezi jarním a podzimním lesem, vytvoření přírodního 

parfému, vnímání rozdílných struktur kůry stromů, rozlišení okolních zvuků 

Průběh: 

 Zrak - Co se tady od minulé návštěvy změnilo? Hra na fotoaparát - žáci vytvoří 

dvojice, žák A dovede žáka B, který má zavřené oči, na nějaké místo, které 

podle něj vypadá jinak než minule. Žák B otevře oči a „vyfotí si obraz“. Tímto 

způsobem ukáže žák A žákovi B tři snímky z přírody, pak se role otočí.  

Na závěr položí každý žák papírový rámeček na nějaké místo, které ho nejvíce 

zaujalo (Horká, 1996). Žáci dostanou několik minut na prohlédnutí jednotlivých 

„vyfocených fotografií“ (místa, kde jsou položeny rámečky). Potom proběhne 

společná diskuze o odlišnostech mezi jarní a podzimní přírodou.  

 Sluch - Žáci se zavřenýma očima naslouchají okolním zvukům, na prstech 

ukazují, kolik zvuků slyší. V následující diskuzi se učitel žáků ptá, co slyšeli, 

které zvuky jim byly příjemné/nepříjemné a proč. Žáci se pokusí také rozlišit, 

které zvuky pocházely od lidí a které z přírody (Witt, 1996). 

 Hmat – Žáci provádí následující úkol ve dvojicích. Žák A zavede žáka B, který 

má zavázané oči, k nějakému stromu na vyznačené ploše. Žák B si strom osahá. 

Pak ho žák A zavede zpět na výchozí místo. Žák B si sundá šátek a pokusí  

se najít daný strom. Poté jsou role žáků vyměněny (Witt, 1996).  
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 Čich - Učitel nechá žáky přivonět k nějakým přírodninám s výraznou vůní. Žáci 

mají za úkol do kelímků namíchat svůj vlastní přírodní parfém, který také 

pojmenují. Poté si žáci vzájemně své parfémy představí, může být zvolen 

nejvoňavější parfém (Witt, 1996).  

Doporučení:  

 Předem je vymezeno území, ve kterém žáci vyhledávají změny v přírodě. 

 Rozdělení do dvojic - žáci dostanou různé přírodní materiály (šišky, listy, atd.), 

ti se stejnou přírodninou vytvoří dvojice. 

 Při diskuzi o změnách v přírodě může učitel odpovědi zaznamenávat na arch 

papíru.  

 Místa, na která žáci položí v průběhu hry rámeček, je možné vyfotit a ve třídě 

z nich vytvořit koláž.  

 

2. část – JARNÍ PALETA PŘÍRODY 

Místo: les 

Časová dotace: 15 minut 

Obsah aktivit: hledání různých barev přírodnin, lepení na papír 

Výstup: paleta jarní přírody 

Průběh: 

 Celá třída má za úkol společně vyrobit jarní paletu přírody. Žáci mají několik 

minut na nalezení přírodních materiálů, které nalepí na velký karton ve tvaru 

malířské palety tak, aby byla barevná variace co největší (Horká, 1996). 

Doporučení 

 Žáci mohou porovnat podzimní a jarní barvy přírody na základě srovnání palet 

z obou ročních období.  

 

3. část – BUK NEBO SMRK? 

Místo: les 

Časová dotace: 30 minut 

Obsah aktivit: poznávání základních druhů stromů, hledání odpovídajících listů, použití 

atlasů, hra pexeso 
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Výstup: rozlišení základních dřevin 

Průběh:  

 Každý žák (nebo dvojice žáků) si vylosuje dvě kartičky s názvy stromů. Úkolem 

je tento strom ve vyznačeném území najít, utrhnout list (případně kousek 

větvičky jehličnatého stromu), nalepit jej na papír a napsat správný název 

stromu. Žáci mohou využít atlasů. Poté učitel provede kontrolu následujícím 

způsobem: Teď mi ukáže svůj list ten, kdo měl za úkol hledat javor. Učitel i žáci 

mohou hned rozhodnout o správnosti odpovědí a vysvětlit si případné 

nesrovnalosti. 

 Hra pexeso - učitel si předem připraví deset přírodnin, které se dají nalézt v lese  

a schová je pod šátek. Žáci jsou rozděleni do skupin (čtyř až pětičlenné 

skupiny). Učitel odkryje objekty na jednu minutu, žáci se snaží si jich co nejvíce 

zapamatovat. Poté se skupiny vydají hledat stejné přírodniny. Vyhrává družstvo, 

které přinese všech deset objektů jako první. Kontrola - ukažte mi list dubu, 

šišku borovice, atd.  

Doporučení 

 Na kartičkách jsou jednotlivé názvy stromů napsány vícekrát. Toho pak může 

být využito při kontrole a vzájemném srovnávání odpovědí. 

 Hra pexeso není ukončena poté, co první skupina přinese všechny přírodniny. 

Všechna družstva by měla mít dostatek času na splnění úkolu.  

 

4. část – CO OKOUZLILO NAŠE SMYSLY V JARNÍM LESE? 

Místo: les 

Časová dotace: 10 minut 

Obsah aktivit: zhodnocení dne 

Výstup: pavučina zážitků 

Průběh: 

 Co okouzlilo naše smysly v jarním lese? Učitel řekne, co ho během dne zaujalo, 

podrží konec provázku a klubko hodí některému žákovi. Další žák řekne svůj 

nejsilnější zážitek, provázek také dál drží a klubko předá někomu dalšímu. 
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Stejným způsobem ohodnotí den strávený v lese všichni žáci. Ze zážitků je 

postupně vytvořena „pavučina“.  

Doporučení: 

 Pavučina může být „rozmotána“ tak, že žák, který drží klubko jako poslední, 

řekne, co se líbilo spolužákovi, který mu klubko hodil. Tímto způsobem mohou 

promluvit o svých kamarádech všichni žáci.  

 Po návratu do školy nebo následující den žáci vyplní pracovní list - Kde sídlí 

naše smysly (příloha č. 5). Úkolem je vybarvit na obrázku místa, kde sídlí 

smysly, které byly při vycházce využívány. Při kontrole úkolu mohou žáci 

připomenout, při kterých úkolech smysly zapojovali.  

7.5 Výukový program Poznej svůj strom pro 2. ročník ZŠ 

Třída 2. 

Cíle  žák pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny stromu v průběhu 

jednotlivých ročních období 

 žák zaznamenává výsledky pozorování 

do pracovních listů 

 žák diskutuje se svými spolužáky  

o zjištěných zákonitostech  

 žák shrne závěry, které mu 

z pozorování proměn stromu 

v průběhu roku vyplynuly 

 žák spolupracuje ve dvojici, pomáhá 

ostatním spolužákům s řešením úkolů 

Místo lesopark u gymnázia  

Trasa určí učitel dle umístění základní školy 

Doporučené období jaro, léto, podzim, zima (viz jednotlivá 

roční období) 

Časová dotace viz jednotlivá roční období 
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Program „Poznej svůj strom“ je rozdělen do čtyř celků, z nichž každý se odehrává 

v jednom ročním období. Žáci ve dvojicích zaznamenávají, jakými změnami prochází 

stromy v průběhu celého roku. Jedná se o fenologické pozorování, proto by bylo vhodné 

jej začít na počátku nového vegetačního cyklu, tedy na jaře. Jelikož je program určen 

pro školy, kde se často v průběhu prvního stupně střídají učitelé, a z toho důvodu  

by mohlo být dokončení pozorování problematické, je pro zjednodušení práce navrženo 

začít od podzimu druhé třídy. Program tak bude ukončen na konci školního roku  

a nebude přerušen letními prázdninami.  

 

Práce v terénu je vždy naplánována tak, aby ji bylo možné uskutečnit během jedné nebo 

dvou vyučovacích hodin, a nebyla tak narušována další výuka. Některé materiály 

nabízejí návaznost při využití tématu v následné práci ve škole, zejména se jedná  

o aktivity s mezipředmětovým charakterem (např. náměty na výtvarnou výchovu, 

problémová úloha z matematiky nebo českého jazyka). 

Organizace vycházek 

Žáci provádí celý rok pozorování ve dvojicích. Jelikož se jedná o dlouhodobější 

spolupráci, doporučuji, aby si svého společníka mohli zvolit sami (pokud to umožňuje 

atmosféra ve třídě). I když se pracuje ve dvojicích, každý by měl vyplnit svůj pracovní 

list, aby měli všichni žáci materiál, který si založí do svých složek. Místo by mělo být 

zvoleno v blízkosti školy, aby časová dotace vycházek včetně cesty nepřekročila dvě 

Pomůcky pracovní listy, další pomůcky uvedeny 

v metodice pro jednotlivá roční období 

Mezipředmětové vztahy výtvarná výchova, komunikační a slohová 

výchova, matematika, pracovní činnosti 

Výstupy pracovní listy založené v lesním deníčku, 

plakáty mapující proměny stromu  

v průběhu roku, „strom poznání“ sloužící 

k závěrečnému hodnocení, jehelníček  

ve tvaru stromu 
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vyučovací hodiny. Je vhodné, aby se v dané lokalitě vyskytovalo více druhů dřevin, což 

umožní pozorování různých druhů a vzájemné porovnávání jejich vegetačního cyklu. 

Jsou preferovány listnaté stromy, u nichž je pozorování zřetelnější než u stromů 

jehličnatých. Strom může být dvojicím přiřazen na základě úkolu (např. žáci dostanou 

list, musí najít strom, ke kterému list patří). Učitel obchází žáky, v případě potřeby 

poskytuje rady. Dvojice si mohou pomáhat i navzájem. Na začátku je vždy stanoven 

časový limit pro plnění úkolů. Všechny nashromážděné materiály si žáci vkládají  

do desek, z nichž si postupně vytváří svůj „lesní deníček“. Mohou si vytvořit ozdobné 

desky a vymyslet originální název pro deník. Pokud byly desky založeny již v první 

třídě, je vhodné v zakládání stejným způsobem pokračovat. 

 

Na následujících stranách jsou uvedeny informace o jednotlivých částech programu. 

Organizace se ve všech případech řídí pokyny uvedenými výše. 

7.5.1 Náměty pro vycházky 

První část programu: Poznej svůj strom na podzim 

Třída 2. 

Cíle  žák pozoruje a zaznamenává změny  

ve vegetačním cyklu stromu 

 žák vyjmenuje, co může na podzim 

spatřit na větvičce stromu 

 žák vysvětlí jazykem úměrným jeho 

věku, co je obsah listu  

 žák namíchá ze základních barev 

barvy doplňkové 

Místo lesopark u gymnázia  

Trasa určí učitel dle umístění základní školy 

Doporučené období konec září - říjen 

Časová dotace 45 minut v terénu (pro vypracování  

1. stránky pracovního listu) + cesta  
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Obsah aktivit: vypracování pracovních listů, vypočítání obsahu listu, vytvoření malířské 

palety 

Průběh:  

 viz organizace vycházek 

Doporučení: 

 Druhá a třetí strana z pracovního listu slouží k rozšiřující práci ve třídě. Mohou 

být splněny po návratu do školy nebo v některé následující hodině matematiky  

a výtvarné výchovy. Při příznivém počasí je možné vypracovat také některou 

z těchto částí v terénu.  

 Úkol číslo 4 může sloužit jako motivace pro výpočet obsahů obrazců ve vyšších 

ročnících, kdy doporučuji návrat k tomuto cvičení a zpětné objasnění  

a matematické upřesnění. V pracovním listě záměrně nejsou uváděny žádné 

matematické termíny, žáci počítají obsah, aniž by znali význam tohoto slova. 

Proto ani odpovídající jednotkou nejsou cm
2
, ale čtverečky.  

 Úkol číslo 5 podněcuje žáky k vnímání různých odstínů podzimních barev. Jako 

motivaci doporučuji ukázat žákům obrázek skutečné malířovy palety, jejich 

ukázky lze nalézt v internetových zdrojích i v odborných knížkách, nebo může 

být paleta zhotovena učitelem k příslušnému listu ze stromu - jako vzorový 

výrobek. Po vytvoření odpovídající palety žáci zhodnotí, do jaké míry se jim 

podařilo vystihnout příslušné barvy z listu. Poté je možné udělat frotáž listu, 

opět pomocí namíchání co nejpřesnějších barev.  

 Každý žák si vylisuje přinesené listy a založí do svých složek. 

 

 

 

Pomůcky pracovní listy, atlasy stromů, pastelové 

křídy 

Mezipředmětové vztahy matematika, výtvarná výchova 

Výstupy pracovní listy, malířská paleta 
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Pracovní list „Poznej svůj strom se skřítkem Podzimníčkem“ 

 

Datum pozorování:   

  

Roční období:   

 

1. Popiš několika slovy svůj strom a pomocí atlasu urči jeho název. 

 

 

 

 

 

 

2. Zakresli větvičku stromu. Popiš následující části: list, pupen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Najdi tři různě barevné listy a vezmi si je s sebou do školy. 
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4. Na čtverečkovaný papír obkresli jeden list. Spočítej, kolik čtverečků 

zabírá na papíře. Jestliže list zabírá více než polovinu čtverečku, počítej 

jeden čtvereček, jestliže zabírá méně než polovinu čtverečku, čtvereček 

nepočítej.  

 

 

List má plochu                     čtverečků. 
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5. Pokus se namíchat ze základních barev pastelových kříd malířskou 

paletu, kterou jsem používal při zabarvování tvých listů.  
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Druhá část programu: Poznej svůj strom v zimě 

 

Obsah aktivit: vypracování pracovních listů, měření obvodu kmene stromu, zraková 

diferenciace tvarů koruny 

Průběh:  

 viz organizace vycházek 

Doporučení: 

 Učitel má k dispozici všechny pomůcky zmíněné v úkolu číslo 3, před začátkem 

práce s nimi žáky seznámí. Žáci si mohou pro potřebné pomůcky v průběhu 

činnosti přijít. Pokud je to možné, doporučuji mít k dispozici více sad pomůcek. 

Třída 2. 

Cíle  žák pozoruje a zaznamenává změny  

ve vegetačním cyklu stromu  

 žák vyjmenuje, co může v zimě spatřit 

na větvičce stromu 

 žák srovná podzimní a zimní list téhož 

stromu 

 žák změří přibližný obvod kmene 

stromu 

 žák zrakově diferencuje různé tvary 

korun stromu 

Místo lesopark u gymnázia  

Trasa určí učitel dle umístění základní školy 

Doporučené období leden - únor 

Časová dotace 50 minut v terénu + cesta  

Pomůcky pracovní listy, pravítko, skládací metr, 

pásmo, provázek, lepidlo 

Mezipředmětové vztahy výtvarná výchova, matematika 

Výstupy pracovní list 
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 Úkol číslo 3 může být pro některé žáky složitý, jelikož ještě nemají ve druhé 

třídě s měřením mnoho zkušeností. Z toho důvodu je pro zjednodušení úkolu 

zanedbána výška stromu, ve které je obvod měřen. Cílem úkolu není 

zaznamenání přesných údajů, ale zamyšlení se nad vhodným výběrem pomůcek 

a postupem práce.  

 Úkol číslo 6 vypracují žáci ve škole.  

 Doporučuji návrat k pracovním listům z podzimní vycházky a porovnání 

zakreslených větviček stromu a dalších rozdílů. To lze uskutečnit například 

diskuzí ve dvojicích a následnou diskuzí celé třídy, řízenou učitelem.  

Náměty na další aktivity: 

 K čemu slouží žilnatina listů? Žáci si vylisují starší list, poté kartáčem vyklepou 

všechny části čepele kromě „kostry listu“. Tu nalepí na barevný papír. Následně 

diskutují o funkci této „kostry listu“, učitel zpřesňuje a doplňuje představy žáků 

(Dobroruková, 1989). 
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Pracovní list „Poznej svůj strom se skřítkem Zimníčkem“ 

  

Datum pozorování:  

 

Roční období:   

 

 

1. Zakresli větvičku stromu. Popiš následující části: pupen. Pokus se najít  

a označit část, která na větvičce přirostla během minulého roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. V pupenech jsou uloženy                     a . 
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3. Změř obvod kmene stromu. Můžeš použít pravítko, skládací metr, pásmo 

dlouhé 50 metrů a provázek.  

 

 

Obvod kmene stromu je       centimetrů.  

 

 

4. Prohlédni si tvar koruny stromu. Z následujících možností zakroužkuj tu, 

která se nejvíce podobá tvému stromu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Najdi list a vezmi si ho s sebou do školy. 
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6. Nalep list na papír.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnej nalepený list s tím, který sis přinesl z podzimní vycházky.  

Je mezi zimním a podzimní listem nějaký rozdíl? Pokud ano, v čem se liší? 

Barva: 

Velikost: 

Celistvost listu:  

Okraje listu: 

Další rozdíly: 
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Třetí část programu: Poznej svůj strom na jaře 

 

Obsah aktivit: vypracování pracovních listů, porovnávání listu s nákresy a následné 

určování typu listu 

Průběh:  

 viz organizace vycházek 

Doporučení: 

 Doporučuji žáky dopředu seznámit s pojmy řapík a čepel, prací v terénu  

se pojmy upevní a objasní. 

 Vzhledem k obvykle teplému charakteru jarního počasí je možné vypracovat 

všechny úkoly přímo v terénu.  

Třída 2. 

Cíle  žák pozoruje a zaznamenává změny  

ve vegetačním cyklu stromu  

 žák vyjmenuje, co může na jaře spatřit 

na větvičce stromu 

 žák analyzuje stavbu listu, rozliší řapík 

a čepel 

 žák zkoumá typ listu z různých 

hledisek, daný list srovná 

s poskytnutými nákresy, na základě 

nichž rozhoduje o správném řešení 

Místo lesopark u gymnázia  

Trasa určí učitel dle umístění základní školy 

Doporučené období duben 

Časová dotace 50 minut v terénu + cesta  

Pomůcky pracovní listy, lupa 

Mezipředmětové vztahy slohová a komunikační výchova 

Výstupy pracovní list 
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 Úkoly 6 - 8 obsahují botanické pojmy, které žáci na 1. stupni nemusí znát. Cílem 

není se tyto termíny naučit, ale zaměřit se na pozorování a zkoumání listu 

z různých hledisek a srovnávání vzorků s poskytnutými předlohami na základě 

zrakové diferenciace. Žákům, kteří mají o botaniku zájem, je poskytnuta 

možnost ke zvládnutí rozšiřujícího, zatím nepovinného učiva. 

 Téma je možné rozšířit činnostmi navrženými níže. Aktivita sledování průduchů 

listu je zaměřena na práci s mikroskopem, další aktivita, víkend očima mého 

stromu, propojuje téma poznávání individuálního stromu se slohovou  

a komunikační výchovou.  

Náměty na další aktivity: 

 Sledování průduchů listů, práce s mikroskopem - Žáci si ve dvojicích s pomocí 

učitele připraví jednoduchý preparát: nalakují spodní část listu lakem na nehty, 

po zaschnutí nalakované místo přelepí izolepou, poté izolepu opatrně sloupnou  

a přilepí na podložní sklíčko. Pod mikroskopem lze vidět otisky průduchů. Žáci 

své objevy zakreslí. Učitel žákům jednoduchým a srozumitelným způsobem 

vysvětlí, k čemu průduchy slouží (Dobroruková, 1989).  

 Víkend očima mého stromu - Aktivita je motivována vyprávěním o nedávném 

víkendu. Dvojice diskutují o následujících otázkách: Co se vám o víkendu 

nejvíce líbilo? Naštvalo vás něco? Jak se k vám o víkendu chovali ostatní lidé? 

Poté učitel vyzve žáky, aby si vzpomněli na svůj strom. Co strom o víkendu 

dělal? Žáci předkládají své návrhy, učitel je zapisuje na tabuli. Žáci mají za úkol 

napsat krátký text z pozice stromu. V úvodní části se krátce jako strom 

představí, poté odpoví na následující otázky (napsané na tabuli), opět z pozice 

stromu: Co se dělo o víkendu v tvém okolí? Co se ti z víkendu nejvíce líbilo? Jak 

se k tobě chovali návštěvníci lesoparku? 
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Pracovní list „Poznej svůj strom se skřítkem Jarňáčkem“ 

 

Datum pozorování:    

 

Roční období:   

 

 

1. Zakresli větvičku stromu. Popiš následující části: list, květ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Z čeho vyrostly listy a květy? 

 

3. Na obrázku je semenáček buku. Je to mladá rostlina, 

z níž postupně vyroste velký strom. Zkus na zemi okolo 

tvého stromu najít semenáček. Nakresli ho. 
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4. Najdi nějaký list a nalep ho na papír. Popiš následující části listu: řapík, 

čepel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Podle nápovědy urči, jestli je tvůj list jednoduchý nebo složený. 

Správnou odpověď zakroužkuj. 

 

            

 

list jednoduchý     list složený  
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6. Podívej se na okraj listu (můžeš použít lupu) a opět zakroužkuj 

možnost, která odpovídá tvému listu. 

celokrajný okraj     zubatý okraj     pilovitý okraj       laločnatý okraj 

7. Zjisti, jakým způsobem je list připojen k větvičce. Správnou odpověď 

zakroužkuj. 

 

 

 

 

 

 

       list přisedlý list řapíkatý 

(není u něj vyvinut řapík)   (je u něj vyvinut řapík) 

8. Žilnatina je systém žilek v listu. Jaká je žilnatina tvého listu? Správnou 

odpověď zakroužkuj. 

 

žilnatina souběžná   žilnatina zpeřená     žilnatina dlanitá 
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Čtvrtá část programu: Poznej svůj strom v létě 

 

Obsah aktivit: vypracování pracovních listů, pozorování živočichů na stromě a jejich 

pojmenování, tvorba frotáže kůry 

Průběh:  

 viz organizace vycházek 

Doporučení: 

 Učitel má k dispozici několik atlasů živočichů, které na požádání poskytne 

žákům. Atlas slouží pro žáky jako prvotní zdroj informace, pokud jsou  

při určování neúspěšní, mohou požádat o radu učitele. 

 Učitel žákům před rozdáním pracovních listů ukáže, v čem spočívá technika 

frotáže. Frotáž je prováděna pomocí uhlů. Po návratu do školy doporučuji 

srovnání struktury kůry různých druhů stromů vytvořených žáky. 

Třída 2. 

Cíle  žák pozoruje a zaznamenává změny  

ve vegetačním cyklu stromu  

 žák vyjmenuje, co může v létě spatřit 

na větvičce stromu 

 žák používá atlas ke správnému 

určování živočichů 

 žák posoudí kvalitu struktury kůry 

za účelem volby vhodného prostoru 

pro zhotovení frotáže  

Místo lesopark u gymnázia  

Trasa určí učitel dle umístění základní školy 

Doporučené období druhá polovina června 

Časová dotace 50 minut v terénu + cesta  

Pomůcky pracovní listy, atlasy živočichů, uhel 

Mezipředmětové vztahy výtvarná výchova 

Výstupy pracovní list, frotáž stromu 
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Náměty na další aktivity:  

 Proč je v lese vlhko? Žáci se pokusí odpovědět na uvedenou otázku. K tomu jim 

pomůže jednoduchý pokus, který provedou v malých skupinkách. Uříznutou 

větvičku s listy dají do nádoby s vodou, přes větvičku pevně uváží igelitový 

sáček. Druhý den si prohlédnou, co se stalo a pokusí se o vysvětlení jevu. 

Řešení: Strom nasává vodu ze země a vypouští ji otvůrky v listech do ovzduší. 

Kde je hodně stromů, tam je proto zpravidla vlhčeji (Dobroruková, 1989). 
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Pracovní list „Poznej svůj strom se skřítkem Letňáčkem“ 

 

Datum pozorování:    

 

 

Roční období:    

 

 

1. Zakresli větvičku stromu. Popiš jednotlivé části.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplň:  

Z  vznikají po opylení plody.  

 

V plodech jsou ukrytá   . 
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Semena zajišťují rozmnožování rostliny. Jak jsou semena tvého stromu  

rozšiřována do okolí? 

 

3. Pokus se na svém stromě najít nějakého živočicha. Pokud se ti to podaří, 

zakresli ho a pomocí atlasu pojmenuj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prohlédni si kůru svého stromu. Najdi dvě zajímavá místa a udělej jejich 

frotáž. 
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Zakončení a zhodnocení celoročního projektu 

Tuto část doporučuji zařadit brzy po absolvování letní části projektu. Žáci by měli 

dostat prostor pro uspořádání materiálů a dokončení a dozdobení svých lesních složek. 

Poté každý žák vybere z desek něco, co by chtěl ukázat svým spolužákům, něco, co  

se mu obzvláště povedlo nebo ho zaujalo. Každý dostane krátký prostor pro představení 

své práce.  

 

Na další činnost jsou žáci rozděleni do čtyř skupin. Úkolem každého družstva  

je zpracovat na velký arch papíru, co se děje se stromem v jednom ročním období. 

Informace mohou hledat ve svých lesních denících. Každá skupina prezentuje svoji 

práci, ostatní žáci mohou doplnit či upřesnit chybějící informace.  

 

Učitel ve spolupráci s žáky vytvoří v předstihu z kartonu velký obrys stromu se čtyřmi 

větvemi, může být nazván jako „strom poznání“. Na větvích jsou napsány následující 

otázky: Co ses dozvěděl/a o svém stromu? Proč je tvůj strom hezký? Má tvůj strom 

nějaké nedostatky? Zažil/a jsi v blízkosti svého stromu něco, na co rád/a vzpomínáš? 

Každý si podle šablony vyrobí z barevného papíru čtyři listy, na které napíše odpovědi  

na dané otázky. Listy jsou naaranžovány k jednotlivým větvím. Následně proběhne 

diskuze o vytvořeném díle, žáci mohou vyjádřit své postřehy a komentovat příspěvky  

na listech. 

 

Na závěr si žáci ušijí látkový strom, který jim bude připomínat zážitky z celoročního 

programu. Strom může sloužit jako jehelníček (příloha č. 6).  
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7.6 Výukový program Člověk a les pro 3. ročník ZŠ 

Třída 3. 

Cíle  žák vyjmenuje základní funkce lesa 

 žák zhodnotí význam lesa pro člověka 

 žák posuzuje dopad činnosti člověka 

na les  

 žák rozliší suroviny vhodné  

pro krmení lesní zvěře 

 žák vytvoří z přírodních materiálů 

jednoduché postavičky 

 žák objasní historii stromu jako 

symbolu Vánoc 

 žák specifikuje práci lesníka 

Místo přírodní památka Hradisko  

Trasa od školy kolem zahrádek ke krmelci pod 

Hradiskem, potom po cestě zhruba 400 

metrů k dalšímu stanovišti (příloha č. 7) 

Doporučené období poslední školní týden před Vánoci 

Časová dotace 2 vyučovací hodiny ve škole, 3 vyučovací 

hodiny v lese (včetně cesty)  

Pomůcky obrázky k pohádce, 2 velké archy papíru, 

krmivo pro lesní zvěř, text o historii 

vánočních stromků, pracovní listy 

Mezipředmětové vztahy pracovní činnosti, literární výchova 

Výstupy plakáty o vzájemném vztahu člověka  

a lesa, pracovní listy, postavičky 

z přírodních materiálů jako krmivo  

pro zvěř, písemné odpovědi na otázky 

z textu týkající ze stromu jako symbolu 

Vánoc 
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Program Člověk a les je určen pro žáky třetích tříd základních škol. Jedná se o jeden 

projektový den s časovou dotací pěti vyučovacích hodin. Žákům je pomocí drobných 

činností představen vzájemný vztah člověka a lesa. Důraz je kladen na pochopení 

důležitosti lesa pro člověka a na ukázku pozitivního působení člověka v lese. Příkladem 

takového přístupu je představení práce lesníka jako člověka, který se o les stará  

a dbá na jeho udržitelný rozvoj. Obsah je propojeno s tematikou Vánoc, kde strom jako 

jejich hlavní symbol hraje významnou roli. Z toho důvodu je vhodné zařadit projektový 

den před Vánoci (nejlépe v posledním předvánočním školním týdnu) a využít 

svátečního období k prohloubení vztahu žáků k lesnímu prostředí. Vzhledem 

k pravděpodobnosti nepříznivého počasí v zimních měsících je část aktivit uskutečněna 

ve škole, doba pobytu venku je zkrácena.  

7.6.1 Náměty pro vycházky 

1. část – ČLOVĚK A LES  

Místo: škola 

Časová dotace: 30 minut 

Obsah aktivit: Pohádka o stromech a větru, diskuze o významu lesa pro člověka  

a významu člověka pro les, tvorba plakátů o vzájemném vztahu člověka a lesa 

Výstup: plakáty: Jaký význam má les pro člověka? Jaký význam má člověk pro les? 

Průběh: 

 K čemu slouží les? Žáci zapisují své návrhy na papíry. Poté učitel vypráví 

pohádku od Ondřeje Sekory (Pohádka o stromech a větru, příloha č. 8). 

Vyprávění je doplněno obrázky z knížky ve vytištěné podobě nebo za použití 

interaktivní tabule. Pohádka slouží žákům jako nápověda pro doplnění odpovědí 

na výše uvedenou otázku. Odpovědi jsou diskutovány ve třídě a zapisovány  

na tabuli. Cílem je vyvození základních funkcí lesa. 

 Žáci ve dvojicích zapisují na kartičky, jaký význam má les pro člověka. 

Kartičky jsou nalepeny na velký arch papíru. Žáci se vyjádří k návrhům 

ostatních, zhodnotí správnost odpovědí, opraví případné nesrovnalosti. 

 Shodli jsme se, že les má pro člověka velký význam. Má také člověk nějaký 

význam pro les? Odpovědi zapisuje učitel na velký arch papíru. Pokud žáci 
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navrhnou nějaké negativní vlivy, učitel je zapisuje do samostatné kolonky, 

odděleně od pozitivního působení člověka v lese. Učitel žákům nepomáhá, 

nápady nehodnotí, pouze je zapisuje. Oběma plakátům je znovu věnován čas  

na závěr projektového dne. 

 

2. část – POMÁHÁME LESNÍM ZVÍŘATŮM 

Místo: škola 

Časová dotace: 30 minut 

Obsah aktivit: výběr potravy, kterou můžeme použít jako krmivo pro lesní zvěř, výroba 

postaviček pro lesní zvěř 

Výstup: postavičky ze semen a plodů jako krmivo pro zvěř 

Průběh: 

 Řekli jste, že člověk může lesu a zvířatům pomáhat. Krmili jste někdy zvěř?  

Pro kterou zvěř je potrava, kterou dávají myslivci do krmelce, určena? Každá 

skupinka dostane deset surovin, úkolem je vybrat z nich ty, kterými můžeme 

krmit lesní zvěř. Po skončení práce žáci diskutují o tom, které suroviny do lesa 

nepatří.  

 Dnes se vydáme společně do lesa. Protože budou brzy Vánoce, neměli bychom 

přijít s prázdnou. Doneseme zvířatům drobné dárky a trochu jim les vyzdobíme. 

Děti z plodů a semen vytvoří postavičky jako krmivo pro lesní zvěř. Učitel 

ukáže žákům výrobky, které jim mohou sloužit jako inspirace.  

 

3. část – STROM JAKO SYMBOL VÁNOC 

Místo: škola 

Časová dotace: 20 minut 

Obsah aktivit: čtení, rozbor textu, diskuze 

Výstup: písemné odpovědi na otázky týkající se stromu jako symbolu Vánoc 

Průběh: 

 Žáci dostanou text o historii vánočních stromků (příloha č. 9). Část textu čtou 

žáci samostatně, další část je přednesena učitelem. Žáci písemně odpoví  

na následující otázky: Co oslavovali Keltové zdobením větví stromů? Odkud  
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se k nám dostal zvyk zdobení vánočních stromečků v domě? Kdy a kde byl v naší 

zemi poprvé nazdoben vánoční stromeček? Proč se osvícené stromky začaly 

objevovat na náměstích? Kdo se zasloužil o první charitativní strom u nás  

a z jakého důvodu byl tento strom na náměstí postaven? Jaké druhy stromů dnes 

používáme jako vánoční stromečky? Následně žáci společně diskutují o otázkách 

a srovnávají své odpovědi na ně. 

 

4. část – VYCHÁZKA DO LESA 

Místo: les 

Časová dotace: 3 vyučovací hodiny 

Obsah aktivit: předání dárků zvířatům, vyplnění pracovních listů, hledání stop, které 

v lese zanechal člověk, zhodnocení vlivů člověka na les, diskuze o práci lesníka 

Výstup: fotografie „vyzdobeného lesa“ s žáky, pracovní listy 

Průběh: 

 První zastávka je u krmelce. Žáci zjistí, jaké krmivo zanechali u krmelce  

pro zvěř lesníci. Poté umístí přinesenou potravu na vhodná místa. Chcete 

zvířatům něco popřát k Vánocům? Já bych jim popřála, aby měli v lese klid  

a aby je nerušili neukáznění návštěvníci lesa svým nevhodným chováním. Žáci  

se u krmelce společně vyfotografují. 

 Následuje přesun na druhé stanoviště (cca 400 m po lesní cestě). Zde každý 

dostane pracovní list Člověk a les. Je dovolena spolupráce ve dvojicích, každý 

však vyplňuje svůj list. Na uvedeném prostoru (v mapě označeno žlutě) žáci 

hledají stopy, které v lese zanechal člověk, následně zpracovávají i další 

uvedené otázky.  

 Po ukončení samostatné práce jsou vyhodnoceny pracovní listy, žáci poukazují 

na stopy, které zpozorovali a společně hodnotí, zda mají pro les kladný nebo 

záporný význam. Důraz je kladen na představení a objasnění práce lesníka 

(oplocenka, těžba, sázení stromků, nátěr špiček mladých stromků proti okusu 

zvěří, označení stromů pro kácení, označení lesního porostu, lapač).  
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5. část – UŽ VÍME, JAK TO JE 

Místo: škola 

Časová dotace: 25 minut 

Obsah aktivit: zhodnocení a úprava plakátů, hodnocení celého dne 

Výstup: upravené plakáty týkající se vzájemného vztahu člověka a lesa, pracovní listy  

Průběh: 

 Žáci si znovu prohlédnou plakáty vytvořené v úvodní části. Probíhá diskuze  

o jednotlivých bodech, žáci mohou některé výroky upravit, přidat či vyškrtnout. 

Ideálně žáci doplní plakát s významem člověka pro les dalšími kladnými body. 

 Každý žák obdrží pracovní list, který vyplňuje podle pokynů učitele (příloha  

č. 10): 1. Hvězdičku vybarvěte: a) žlutě, pokud si myslíte, že člověk lesu pomáhá, 

b) modře, pokud si myslíte, že člověk lesu škodí, c) červeně, pokud si myslíte,  

že někteří lidé lesu škodí, jiní pomáhají. 2. Do špičky stromu napište, co vás 

dnes nejvíce bavilo. 3. Do druhého řádku napište, co nového jste se dnes 

dozvěděli. 4. Do třetího řádku napište, proč je pro člověka les důležitý.  

5. Do čtvrtého řádku napište, jak může být člověk užitečný lesu.  

Náměty na další aktivity:  

 Výroba adventních svícnů - Žáci na vycházce nasbírají materiály na dozdobení 

svícnů, ostatní pomůcky zajistí učitel či žáci (dle zažitých zvyklostí ve třídě). 

Používány jsou výhradně přírodní materiály (např. sušená jablka, citrony, 

badyán, skořice, šišky, ořechy). Žáci si vzájemně při tvorbě vypomáhají. Jako 

podklad pro svícen může být použito jablko či aranžovací hmota (příloha č. 11).  

 Výroba perníkového lesa - Každý žák dostane několik perníčků ve tvaru stromu 

nebo lesních zvířat (perníky je vhodné ihned po upečení, dokud jsou ještě 

měkké, propíchnout párátkem, pomocí něhož pak budou upevněny k podkladu). 

Učitel poskytne ukázky nazdobených perníků a základní informace o technice  

a způsobech zdobení (např. správné držení sáčku s cukrářskou hmotou, různé 

způsoby zdobení okrajů). Samotnému zdobení může předcházet kreslení 

vymyšlených vzorů na papír a následný pokus o kopii na cukroví. Žáci ze svých 

výrobků zvolí ten nejzdařilejší a umístí jej do společného „sladkého“ lesa. 

(příloha č. 12).  
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Pracovní list – Člověk a les 

1. Vidíš okolo sebe nějaké „stopy“, které v lese zanechal člověk? Jsou  

pro les kladem nebo záporem? Nakresli nebo napiš do příslušného pole.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jak říkáme člověku, jehož povoláním je péče o les?  

3. Zakroužkuj v tabulkách (z úkolu číslo 1) stopy, které v lese zanechal 

tento člověk.  

4. V čem spočívá práce lesníka? Z následující nabídky škrtni možnosti, 

které nejsou pravdivé: 

lesník označuje stromy, které mají být vykáceny 

lesník sbírá lesní plody a prodává je do supermarketu 

lesník dohlíží na sázení nových stromků 

lesník kácí stromy 

lesník kontroluje a snižuje počty škodlivého hmyzu  

lesník dohlíží na opravu lesních cest 
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7.7 Výukový program Lesy v ohrožení pro 4. ročník ZŠ 

Třída 4. 

Cíle  žák čte s porozuměním předložené 

texty, vyhledá v nich podstatné 

informace 

 žák spolupracuje ve skupině, přispívá 

k debatě ve skupině i k diskuzi celé 

třídy 

 žák písemně navrhne řešení příběhu  

o ničení městské zeleně 

 žák navrhne, jakým způsobem může 

člověk regulovat škody způsobené 

v lesích 

 žák rozpozná nemocné a poničené 

stromy 

 žák specifikuje rizika, kterým jsou lesy 

vystaveny 

 žák zhodnotí dopady kácení pralesů 

pro lidstvo 

Místo Peklo (les u vojenské školy) 

Trasa od základní školy k vojenské škole, poté 

lesní cestou k altánku (příloha č. 13) 

Doporučené období duben - květen 

Časová dotace 4 vyučovací hodiny ve škole, 4 hodiny 

v terénu (včetně cesty) 

Pomůcky článek o kalamitě ve Vysokých Tatrách  

a o kácení pralesů, odpadky, které nepatří 

do lesa, kartičky tří různých barev, staré 

noviny, mixér, rámečky se sítkem, velké 

archy papíru 
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Program Lesy v ohrožení je určen pro žáky 4. tříd základních škol. Jedná  

se o jednodenní až dvoudenní projekt, který je možné upravit dle časových možností 

dané třídy. Úvodní dvě hodiny probíhají ve škole, navrhované činnosti jsou propojeny 

s komunikační, slohovou i literární výchovou. Tyto aktivity je možné uskutečnit jak 

v úvodu projektového dne, tak v předstihu v hodině českého jazyka. Následuje 

vycházka do lesa. Doporučenou lokalitou je městský les „Peklo“, jehož výhodou je 

snadná dostupnost. V současné době je možné zde najít několik zřetelně poničených 

stromů. Navrhovaná trasa k odpočinkovému altánku může být upravena dle aktuálních 

možností a stavu lesa. Závěrečná část probíhá opět ve škole, a to buď v den vycházky, 

nebo následující den. 

 

Hlavním cílem programu je dovést žáky ke vnímavosti vůči stavu okolních lesů  

a k uvědomování si rizik, kterým musí lesy čelit. Důležitý je i fakt, že člověk může  

na jedné straně svojí činností lesy nenávratně devastovat, na straně druhé však hraje 

důležitou roli v jejich obraně a záchraně. Velký důraz je kladen na skupinovou práci, 

vzájemnou komunikaci, pomoc a naslouchání jednotlivým členům.  

Mezipředmětové vztahy slohová výchova, literární výchova, 

komunikační výchova, vlastivěda, 

pracovní činnosti 

Výstupy dokončený příběh v psané podobě, plakát 

Lesy v ohrožení, seznámení s průběhem 

větrné kalamity ve Vysokých Tatrách, 

porozumění ochranné funkci okrajových 

stromů v lese, zapsání počtu chyceného 

hmyzu do lapáku, zasazené stromky, ručně 

vyrobený papír, zhodnocení dopadů 

kacení pralesů pro lidstvo 
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7.7.1 Náměty pro vycházky 

1. část – CO OHROŽUJE LESY? 

Místo: škola 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Obsah aktivit: písemné dokončení příběhu o ničení městské zeleně, práce s textem  

o kalamitě ve Vysokých Tatrách, uvažování nad hrozbami, kterým jsou lesy vystaveny 

Výstup: dokončený příběh v psané podobě, seznámení s průběhem větrné kalamity  

ve Vysokých Tatrách, plakát Lesy v ohrožení  

Průběh: 

 Učitel přečte žákům úryvek z příběhu Vrah stromů (příloha č. 14). Úkolem je dopsat 

zbytek příběhu dle vlastní fantazie, součástí vytvořeného textu by měla být úvaha 

nad důvodem poničení zeleně. Několik dobrovolníků přečte svoji verzi. Na tabuli 

může být zapisováno stručné vysvětlení žáků pro ničení zeleně. Správné řešení 

podle příběhu: vegetace byla ničena posypovou solí.  

 Žáci si samostatně přečtou článek o větrné kalamitě ve Vysokých Tatrách (příloha  

č. 15) a diskutují o tom, co se v horách stalo, jaké jsou následky, jak se postupovalo 

při likvidaci škod a obnově lesů. Učitel ukáže žákům fotografie hor před kalamitou 

a po ní.  

 Žáci navrhují, čím jsou dále lesy ohrožovány. Vše je zapisováno na velký arch 

papíru nebo na tabuli. Hrozby lesa jsou rozděleny do tří skupin (ohrožení živly, 

člověkem, lesními škůdci). Učitel žákům vysvětlí, co jsou kyselé deště. 

 

2. část - LES A VÍTR 

Místo: okraj lesa (stanoviště číslo 1) 

Časová dotace: 30 minut  

Obsah aktivit: didaktická hra simulující ohrožení lesa větrem, diskuze o hře, seznámení 

s dřevinami rostoucími na okraji lesa a s jejich ochrannou funkcí 

Výstup: porozumění ochranné funkci okrajových stromů v lese 

Průběh: 

 Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny. První skupina jsou stromy, žáci stojí  

na jedné noze s rozpaženýma rukama. Musí vydržet jednu minutu náporu větru. 
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Druhá polovina žáku představuje silný vítr, jejich úkolem je donutit stromy 

jakkoliv bez fyzického kontaktu spadnout. Pokud do minuty spadne více než 

polovina stromů, vítr vyhrál nad lesem, v opačném případě se les dokázal 

náporu věru ubránit (Bureš, 2004). 

 Žáci navrhují, jak může člověk zmírnit dopady kalamity způsobené větrem. 

Učitel vyzve žáky, aby prozkoumali, jaké druhy dřevin rostou na okraji lesa, 

objasní jim důvody vysazovaní některých druhů na okraji ekosystému.  

 Didaktická hra na vítr a stromy je upravena, okrajové stromy mají „dva životy“. 

Vítr má tedy složitější cestu ke zničení lesa.  

 

3. část – LES A ČLOVĚK 

Místo: les (stanoviště číslo 2) 

Časová dotace: 20 minut 

Obsah aktivit: společný „úklid lesa“ 

Výstup: uvědomění si, že ohrožení lesa člověkem můžeme do jisté míry regulovat 

Průběh: 

 Do lesa jsou na vymezenou plochu nanošeny věci, které do přírody nepatří. 

Jejich množství je nutné přizpůsobit počtu žáků tak, aby na každého žáka 

připadla alespoň jedna věc. Předměty jsou označeny čísly. Žáci mají tři minuty 

na nalezení věcí a zapsání i s příslušnými čísly. Poté si vzájemně doplní 

chybějící čísla a mají minutu na to, aby z lesa odnesli všechny nepatřičné věci. 

Musí si tedy rozdělit úkoly a spolupracovat. Pokud se žákům podaří  

do minuty les „uklidit“, zachránili jej.  

 Žáci se vyjádří ke spolupráci skupiny, shrnou důvody úspěchu/ neúspěchu třídy.  

Doporučení: 

 Hlavním cílem didaktické hry by mělo být pochopení žáků, že znečištění lesa 

člověkem můžeme my sami do jisté míry regulovat. Doporučuji se na tuto 

problematiku zaměřit v diskuzi o průběhu hry. 

4. část – LES A ŠKŮDCI 

Místo: les (stanoviště číslo 2) 

Časová dotace: 45 minut 
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Obsah aktivit: didaktická hra simulující napadení lesa kůrovcem 

Výstup: pochopení role člověka při boji se škodlivým hmyzem, zapsání počtu 

chyceného hmyzu do lapače 

Průběh: 

 Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny, jedno družstvo představuje kůrovce, jeho 

členové mají zavázané oči a poslouchají tleskající žáky (stromy) druhého 

družstva. Úkolem kůrovců je co nejrychleji se přemístit ke stromům. Pokud  

se stromu dotknou, strom umírá (Amann, 2003). 

 Může člověk nějak chránit les před kůrovci? 

 Do hry je přidán další prvek, před řadu „stromů“ se postaví otrávené lapače. Ty 

k sobě lákají kůrovce intenzivnějším tleskáním. Potká - li se kůrovec s lapačem, 

je chycen a stromům už nemůže ublížit (Pojďme na to od lesa, 2003).  

 Učitel žákům ukáže lapač a lapák a objasní jejich funkce. Po domluvě 

s lesníkem může být do protokolu na lapači dopsán počet chyceného hmyzu,  

na lapák může učitel vyříznout čtverec a názorněji tak žákům vysvětlit princip 

jeho fungování. 

 Učitel představí žákům protichůdné názory odborníků na řešení kůrovcové 

kalamity, jako příkladu může být využito kůrovcové kalamity ve Vysokých 

Tatrách nebo na Šumavě. 

  Shrnutí her: Kdy se vám les zachraňoval nejlépe? Mělo by být zdůrazněno,  

že člověk může míru ohrožení lesa v určitých případech částečně ovlivnit. 

 

5. část – VŠÍMEJME SI STROMŮ  

Místo: les (mezi 2. stanovištěm a altánkem – dle aktuálních situací v lese) 

Časová dotace: 30 minut 

Obsah aktivit: vyhledávání poškozených stromů, zopakování funkcí lesa, zasazení 

stromků 

Výstup: zasazené stromky 

Průběh: 

 Žáci hledají nemocné a poničené stromy, odhadují příčiny jejich poškození. 

 Proč je důležité les chránit? Zopakování funkcí lesa. 
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 Symbolické vysazení stromků po domluvě s lesníkem. 

 

6. část – KÁCENÍ PRALESŮ 

Místo: škola 

Časová dotace: 30 minut 

Obsah aktivit: práce s článkem, diskuze o kácení pralesů 

Výstup: zhodnocení dopadů kácení pralesů pro lidstvo 

Průběh: 

 Žáci si individuálně přečtou text o kácení deštných pralesů (příloha č. 16).  

 Ohrožené oblasti jsou vyhledány na mapě světa, učitel klade žákům otázky 

k textu, probíhá diskuze o kácení pralesů (v čem jsou pralesy jedinečné, proč  

se pralesy kácí, jaké má kácení dopady pro lidstvo). 

 

7. část – ZAKONČENÍ PROJEKTU 

Místo: škola 

Časová dotace: 60 minut 

Obsah aktivit: výroba ručního papíru, vědomostní soutěž družstev 

Výstup: recyklovaný papír 

Průběh: 

 Výroba ručního papíru ze starých novin (vysvětlení recyklace papíru jako 

způsobu ochrany lesů). 

 Třída je rozdělena do tří skupin, z nichž každá vymyslí a napíše pět otázek 

týkajících se znalostí osvojených při projektu (každé družstvo má svoji barvu 

papíru, př. červená, modrá, zelená; červené družstvo vymýšlí otázky  

pro družstvo zelené atd.). Učitel může přidat další otázky, kterými nahradí 

opakující se dotazy. Následuje soutěž družstev. Učitel se střídavě táže 

jednotlivých skupin. Za každou správnou odpověď je započten jeden bod. 

Vyhrává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. 
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7.8 Výukový program Životní cyklus stromu pro 5. ročník ZŠ 

Třída 5. 

Cíle  žák vlastními slovy převypráví příběh 

o Robinu Hoodovi (v angličtině) 

 žák vytvoří literární text na téma 

historie památné lípy Moravské 

Třebové 

 žák srovná současnou podobu 

Moravské Třebové a životního stylu 

dnes a v období kolem roku 1700 

 žák specifikuje jednotlivé fáze vývoje 

a růstu stromu 

 žák porovná způsob obhospodařování 

lesů různého stáří 

 žák pojmenuje základní druhy lesních 

rostlin 

 žák zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání dřeva a plastu jako surovin 

pro výrobu 

 žák určí stáří stromu a světové strany 

pomocí letokruhů 

 žák dokončí příběh o Kořínkovi  

za využití dosavadních znalostí o růstu 

a vývoji stromu, dodrží časovou 

posloupnost vývoje  

Místo 1. den - škola, vycházka k památné lípě 

2. den - lesní školka v Udánkách 

3. den - přírodní památka Hradisko 

4. den - pila Pěčíkov 

5. den - škola 
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Týdenní program Životní cyklus stromu je určen pro 5. třídu ZŠ. První den je zahájen 

příběhem o Robinu Hoodovi a památném stromu, tato část probíhá v angličtině. 

Následuje vycházka k památnému stromu v Moravské Třebové a vlastní tvorba 

regionálního příběhu památné lípy. Žáci se seznámí s podobou města v době mládí 

Trasa 1. den - určí učitel dle polohy školy 

2. den - kolem rybníka a hájenky, dále  

po lesní cestě (cca 1 km) do lesní školky 

3. den - kolem firmy Rehau ke střelnici, 

dále po lesní cestě (příloha č. 17) 

4. den - autobusem cca 30 minut  

do zastávky Městečko Trnávka, Pěčíkov  

Doporučené období duben 

Časová dotace týdenní projekt  

Pomůcky pracovní listy k vycházce, o Robinu 

Hoodovi a o největších stromech světa; 

obrázky Robina Hooda a památného dubu, 

mapa Anglie, text o městě v období kolem 

roku 1700, fotoaparáty, izolepa, barevné 

papíry, mapa světa, pomůcky na výrobu 

přívěsku (příloha č. 18) 

Mezipředmětové vztahy pracovní činnosti, anglický jazyk, 

vlastivěda, literární výchova, komunikační 

a slohová výchova, výtvarná výchova 

Výstupy pracovní listy, vlastní literární texty  

o památné lípě, uvědomění si rozdílů 

v podobě města a ve stylu života dnes  

a před 300 lety, pochopení vývoje a růstu 

stromů, fotografie životního cyklu stromu, 

pochopení rozdílů v obhospodařování lesů 

různého stáří, výrobek ze dřeva, herbář 
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významného stromu, to je období kolem roku 1700. Druhý den je naplánována exkurze 

do lesní školky v Udánkách, následující den se uskuteční vycházka do přírodní památky 

Hradisko. Oba dny žáci poznávají životní cyklus stromu, jeho růst a vývoj. Čtvrtý den je 

zařazena exkurze do pily Pěčíkov, kde bude žákům představeno zpravování a využití 

dřeva. Poslední den je zaměřen na poznání výjimečnosti stromů a dřeva jako suroviny. 

Program je ukončen dřevěnou dílnou, kde si žáci samostatně vyrobí přívěsek 

z poskytnutého materiálu. 

 7.8.1 Náměty pro vycházky 

1. DEN – PAMÁTNÉ STROMY 

1. část – ROBIN HOOD AND THE MAJOR OAK IN SHERWOOD FOREST 

Místo: škola 

Časová dotace: 45 minut 

Obsah aktivit: čtení příběhu o Robinu Hoodovi, práce s příběhem 

Výstup: pracovní list, převyprávění příběhu o Robinu Hoodovi vlastními slovy 

Poznámka: celá hodina probíhá v rámci možností dané třídy v angličtině 

Průběh: 

 Učitel ukáže žákům obrázek Robina Hooda, obrázek památného stromu Major Oak 

z Sherwoodského lesa a mapu s označením Sherwoodského lesa. Žáci popisují,  

co vidí na obrázcích. Pokud žáci nepoznají postavu z obrázku, učitel jim prozradí, 

že se jedná o Robina Hooda. Jak spolu obrázky navzájem souvisí? (Robin Hood  

se ukrýval před šerifem z Nottinghamu v památném dubu, který se nachází 

v Sherwoodském lese. Učitel žákům neprozrazuje správnou odpověď, nechává je 

pouze odhadovat spojitosti.) 

 Žáci dostanou pracovní list s příběhem o Robinu Hoodovi (příloha č. 19). Úkolem  

je přečíst si text a vyškrtnout z nabídky nepravdivé informace o šerifovi.  

Po zkontrolování si žáci čtou text znovu a hledají odpovědi na otázky uvedené 

v příloze pod textem. Poté jsou správně odpovědi zkontrolovány a učitel klade další 

doplňující otázky k příběhu. Dalším úkolem je napsat do „bublin“ pravdivé 

informace o Robinu Hoodovi. 
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 Učitel znovu ukáže žákům památný dub. Zkuste teď odhadnout, co má dub 

společného s Robinem Hoodem. Pokud žáci neznají správnou odpověď, učitel jim 

prozradí, že se tam Robin Hood ukrýval před šerifem. Na mapě je ukázán 

Sherwoodský les, kde se strom nachází. Žáci odhadují, jak je asi strom starý  

(800 – 1000 let). 

 Žáci společně za pomocí učitele převypráví příběh o Robinu Hoodovi, poté je stejná 

aktivita uskutečněna ve dvojicích. 

 Máme v Moravské Třebové také nějaký památný strom?  

 

2. část – VYCHÁZKA K PAMÁTNÉ LÍPĚ 

Místo: benzinová pumpa u výpadovky na Svitavy 

Časová dotace: 90 minut 

Obsah aktivit: vycházka k památné lípě, tvorba regionálního příběhu stromu 

Výstup: příběh památné lípy 

Průběh: 

 Žáci určí druh stromu a odhadují jeho stáří (zhruba 300 let) a výšku. 

 Učitel vyzve žáky, aby vymysleli příběh o historii památné lípy. Žáci sdělují své 

nápady. 

 Po návratu do školy žáci individuálně, ve dvojicích či skupinách sepisují příběh.  

 Následuje čtení příběhů. 

 

3. část – MORAVSKÁ TŘEBOVÁ V DOBĚ MLÁDÍ PAMÁTNÉ LÍPY 

Místo: škola 

Časová dotace: 45 minut 

Obsah aktivit: četba textu o Moravské Třebové před 300 lety, srovnávání podoby 

Moravské Třebové dnes a v tehdejším období za pomocí dobových fotografií 

Výstup: uvědomění si rozdílů v podobě Moravské Třebové dnes a před 300 lety  

a v odlišném životním stylu lidí 

 

 

 



107 

 

Průběh: 

 Učitel žáky vyzve, aby přemýšleli, jak vypadala Moravská Třebová před 300 

lety, v době, kdy byla památná lípa ještě mladý strom. Učitel nebo žáci zapisují 

návrhy na tabuli nebo na velký arch papíru. 

 Žáci obdrží text s informacemi o tehdejších poměrech na Moravskotřebosku 

(příloha č. 20). Žáci v úryvku vyznačují, co je nejvíce překvapilo a co naopak 

očekávali. Poté ve dvojicích srovnají své odpovědi, následně proběhne diskuze 

celé třídy.  

 Učitel promítne žákům dobové fotografie města. Žáci hledají rozdíly v tehdejší  

a dnešní  podobě města.  

Náměty na další aktivity 

 Žáci si vyberou dobové fotografie a tuší nakreslí zachycené místo. Nákresy žáků 

jsou vystřihnuty a nalepeny na společný velký arch papíru, na plakát mohou být 

dopsány informace týkající se dané doby (z článku). 

 Žáci společně zvolí fotografii, jejíž podoba je nejvzdálenější od dnešní reality  

a v terénu nakreslí dnešní pohled na dané místo.  

 

2. DEN – OD SEMÍNKA PO STROM 

Místo: lesní školka v Udánkách 

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin 

Obsah aktivit: exkurze 

Výstup: pochopení vývoje a růstu stromů 

Průběh:  

 určí odborní pracovníci lesní školky (ukázka pěstování sazenic, vývoje a růstu 

stromů, ukázka práce zaměstnanců) 

3. DEN – STROM A JEHO OKOLÍ 

1. část – VZNIK NOVÉHO LESA 

Místo: les Hradisko (stanoviště číslo 1 a 2)  

Časová dotace: 60 minut 
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Obsah aktivit: vysvětlení způsobu hospodaření v obnovené části lesa, hledání 

semenáčků, vypracování pracovních listů, dokumentace životního cyklu stromu 

Výstup: pracovní listy, fotografie životního cyklu stromu daného druhu 

Průběh: 

 Stanoviště číslo 1. Jak vzniká nový les? Čím jsou mladé stromky ohrožovány? 

Jak se lesníci o mladý les starají? 

 Stanoviště číslo 2. Co jsou to semenáčky? K čemu slouží? Žáci ve dvojicích 

vyhledávají semenáčky jehličnatých a listnatých stromů, další aktivity jsou 

popsány v pracovním listě Životní cyklus stromu.  

 Žáci mají za úkol v malých skupinkách pomocí fotografií zdokumentovat životní 

cyklus určeného druhu stromu, od semenáčku až po dospělý strom. 

 

2. část – KAŽDÝ STROM ZA SEBE 

Místo: les (stanoviště číslo 2) 

Časová dotace: 35 minut 

Obsah aktivit: didaktická hra simulující získávání životních potřeb stromů, vysvětlení 

způsobu obhospodařování dvaceti až osmdesátiletého lesa a lesa v mýtním věku 

Výstup: pochopení rozdílů v obhospodařování lesů různého stáří, pochopení zákonitostí 

růstu a vývoje stromů v lese 

Průběh: 

 Žáci představují stromy, postaví se ve vzdálenosti asi 1 m jeden od druhého.  

Na zemi jsou mezi žáky náhodně rozmístěny barevné papírky (modrá – voda, 

žlutá – slunce, červená – výživa). Stromy se musí každý za sebe postarat  

o své životní potřeby a to tak, že po zaznění signálu sbírají kartičky. Vždy  

se musí alespoň jednou nohou dotýkat výchozího místa. První kolo trvá asi 30 

sekund. Poté učitel s žáky rozebere, kolik potřeb se jim podařilo získat  

a co se stane, když někomu nějaká potřeba chybí. V dalším kole se stromy spojí 

do skupinek po 3 – 5, stromy z jednotlivých skupinek stojí v těsné blízkosti  

u sebe. Opět se snaží během 30 sekund získat co nejvíce potřeb. Pravděpodobně 

se jim podaří získat potřeb méně. Co dělají lesníci, aby stromy nerostly příliš  

u sebe a nesoupeřily mezi sebou o životní potřeby? V následujících kolech může 
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být simulována např. půda chudá na živiny nedostatkem papírků červené barvy. 

Po skončení hry učitel diskutuje s žáky o následcích nedostatku živin (světla, 

vody) pro stromy (www.mezistromy.cz). 

 Jak se lesník stará o les takového stáří (20 až 80 let)? Žáci vyhledávají stromy, 

které byly vykáceny a stromy označené k vykácení a postup lesníka zdůvodní.  

 Stanoviště číslo 3. Ukázka těžby v lese mýtního věku a vysvětlení práce lesníka 

a lesních dělníků v lese podobného stáří. 

 

3. část – LETOKRUHY 

Místo: les (stanoviště číslo 3) 

Časová dotace: 15 minut 

Obsah aktivit: určování stáří stromů a světových stran podle letokruhů 

Výstup: pochopení principu určování stáří stromů a světových stran podle letokruhů 

Průběh: 

 Učitel vysvětlí žákům, jakým způsobem se podle letokruhů určí stáří stromu  

a světové strany, případně jak se podle letokruhů pozná, jestli byl daný rok 

vlhký či suchý.  

 Žáci ve dvojicích či skupinkách určují stáří stromu a světové strany u různých 

stromů.  

 

4. část – POZNÁVÁNÍ STROMŮ A LESNÍCH ROSTLIN 

Místo: les 

Časová dotace: 30 minut + práce na herbáři ve škole 

Obsah aktivit: poznávání rostlin, tvorba herbáře 

Výstup: znalost základních druhů lesních bylin a stromů, založení herbáře 

Průběh: 

 Proč na jaře roste v lese nejvíce bylin? 

 Každý žák (nebo dvojice žáků) dostane barevný kolíček s číslem a umístí jej  

na strom nebo bylinu ve vymezeném prostoru. Žáci ve dvojicích hledají 

označené přírodniny a pomocí atlasů určují jejich názvy, které zapisují  

ve správném pořadí na papír. Na závěr proběhne společná kontrola. 
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 Učitel seznámí žáky s chráněnými druhy rostlin v dané lokalitě, upozorní je,  

že tyto rostliny se nesmí trhat. Vysvětlí, jak se dělá herbář a jak by měla rostlina 

uložená v něm vypadat. Každý žák si nasbírá 10 rostlin a určí jejich názvy.  

Ve škole jsou rostliny vylisovány a v následujících hodinách přírodovědy je 

tvořen herbář. Ten může být průběžně dále doplňován.  

 

4. DEN – VYUŽITÍ DŘEVA 

Místo: pila Pěčíkov (cca 30 minut autobusem) 

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny 

Obsah aktivit: exkurze  

Výstup: vnímání dřeva jako významné suroviny 

Průběh:  

 určí odborní pracovníci pily (ukázka zpracování dřeva, využití dřeva) 

 

5. DEN – VÝJIMEČNOST STROMŮ 

Místo: škola 

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin 

Obsah aktivit: práce s textem 

Výstup: písemné odpovědi na otázky z textu, výrobek ze dřeva 

Průběh: 

 Kde rostou největší stromy na světě?  

 Žákům jsou rozdány pracovní listy s textem o největších stromech světa  

ze Sekvojského národního parku v USA (příloha č. 21). Žáci si text samostatně 

přečtou a označí, co je v textu zaujalo. Podtrhnou také cizí slova, kterým 

nerozumí. Poté učitel vyzve žáky, aby sdělili ostatním své postřehy, jsou také 

vysvětlena neznámá slova. Žáci písemně odpoví na otázky z pracovního listu. 

 Sekvojský národní park je vyhledán na mapě světa. Učitel seznámí žáky  

se základními informacemi týkajícími se flóry a fauny parku a s dalšími 

zajímavostmi. 
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 Dřevo nebo plast? Žáci samostatně vypisují do pracovního listu výrobky  

ze dřeva a z plastu, které běžně využívají. Poté vymýšlí ve dvojicích výhody  

a nevýhody dřeva a plastu. Na závěr si žáci přečtou krátké články o plastu  

a dřevu a podtrhávají výhody a nevýhody daných materiálů (příloha č. 22).  

 Na tabuli je napsán úryvek z knížky Příhody malého Kořínka: Kořínek  

se probudil a hned věděl proč. Vzbudilo ho jaro, poznal to určitě. Tak čerstvě  

a nedočkavě se jindy než zjara nevstává. Zem byla kyprá, voněla drsně rašením. 

Kořínek se v ní slastně protahoval a najednou cítil, že začíná růst… (Štíplová, 

1993). Úkolem je ve dvojicích příběh za využití znalostí z celotýdenního 

projektu dokončit. Mohou být zadána slova, která se v textu musí objevit (např. 

semenáček, lesník, práce v lese…). Příběh žáků je doplněn fotografiemi vývoje 

stromu zhotovenými při vycházce do lesa (viz 3. den). Dobrovolníci přečtou své 

příběhy, práce mohou být vystaveny ve třídě.  

 Dřevěná dílna - tvorba přívěsku z borové kůry (příloha č. 18). 

 Na závěr dne je v kruhu zhodnocen celý týden, žáci mají možnost vyjádřit  

se k programu, říci, co se jim líbilo a co nového se naučili.  
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Pracovní list - Životní cyklus stromu 

1. Najdi semenáček jehličnatého stromu. Semenáček nakresli do rámečku. 

Urči, z kterého stromu semenáček je a pojmenuj ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název stromu:  

2. Semenáček vyrostl ze semene. Najdi semeno nakresleného semenáčku  

a nalep jej do prvního rámečku. Do druhého rámečku nakresli, kde bylo 

semeno uloženo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Semena jehličnatých stromů jsou uložena v .  
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4. Najdi semenáček listnatého stromu. Semenáček nakresli do rámečku. 

Urči, z kterého stromu semenáček je a pojmenuj ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název stromu:  

5. Jsou všechny listy semenáčku stejné?  ANO /NE 

6. Najdi semeno nakresleného semenáčku a nalep jej do prvního rámečku. 

Do druhého rámečku nakresli, kde bylo semeno uloženo. 
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8 Ověření dílčí části projektu v praxi  

Projektový den pro 3. třídu (Člověk a les) jsem realizovala na Základní škole 

Křižovatka v Moravské Třebové, ve dnech 18. a 19. prosince 2012. Základní škola 

Křižovatka je nejmenší školou ve městě (ve školním roce 2011/2012 ji navštěvovalo 

163 žáků). Třídy jsou v posledních letech velmi málo obsazené, většina tříd čítá méně 

než dvacet žáků. ZŠ Křižovatka je již šestým rokem zapojena do projektu Zdravá škola. 

K plynulému přechodu předškolních žáků do prvních tříd slouží přípravná třída. 

Postupně dochází k modernizaci výukového prostředí, všechny třídy jsou vybaveny 

interaktivní tabulí. Škola se nachází v centru města, nevýhodou je její situování 

v blízkosti rušné křižovatky. Vzhledem k malé rozloze města má škola dobré podmínky 

pro uskutečnění vycházek do nedalekých lesoparků i lesů, které obklopují město. 

Zúčastněná třída měla 13 žáků, z toho 9 chlapců a 4 dívky. Žáci jsou bystří  

a snaživí, v loňském školním roce prospěla téměř polovina z nich s vyznamenáním.  

 

Vzhledem k omezeným časovým možnostem třídy byl program rozdělen do dvou dnů. 

V prvním dnu proběhla úvodní část ve škole, druhý den byla realizována vycházka  

do lesa a následné vyhodnocení celého programu. Úvodní část trvala zhruba 60 minut. 

Po počátečním uvítání a představení programu žáci dostali první otázku, která byla 

napsána i na tabuli – K čemu slouží les? Žáci během dvou minut zapsali své nápady  

na papíry, poté jsem jim vyprávěla Pohádku o stromech a větru od Ondřeje Sekory. 

Pomocí interaktivní tabule byly promítány doprovodné obrázky k vyprávění, které 

žákům napomáhaly udržet pozornost a pochopit smysl příběhu. Následně žáci dostali 

dvě minuty na doplnění odpovědí k otázce ze začátku hodiny, pohádka jim ve splnění 

úkolu byla velkou nápovědou. Společně jsme věnovali čas rozboru pohádky a vyvození 

funkcí lesa, vše bylo zapisováno na tabuli, žáci si chybějící informace doplňovali  

do svých papírů. Žáci měli již před vyprávěním pohádky spousty vlastních nápadů, 

které se díky příběhu ještě dále zpřesnily a rozšířily. Pohádka jim poskytla potřebné 

informace pro samostatné vyvození funkcí lesa. 
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Další úkol plnili žáci ve dvojicích. Na malé kartičky psali výraznými fixy, jaký význam 

má les pro člověka. Kartičky pak byly nalepeny na společný plakát. Žáci si jej prohlédli, 

o některých položkách jsme společně diskutovali.  

 

Následně byl vytvořen další plakát, tentokrát bylo zásadní otázkou, jaký význam má 

člověk pro les. Žáci seděli v kroužku a sdělovali své nápady. Já jsem je zapisovala  

na arch papíru. Záměrně jsem psala negativní a pozitivní působení člověka v lese  

do dvou samostatných sloupců. Potvrdily se výsledky výzkumu Činčery (2012) uvedené 

v úvodní části práce, podle něhož žáci vnímají působení člověka v lese zásadně 

negativně. Žáci nevymysleli téměř žádný pozitivní přínos člověka pro les. Naopak 

negativních vlivů navrhovali velké množství. S touto variantou jsem dopředu počítala, 

nenaváděla jsem žáky k dalším odpovědím a řekla jsem jim, že se k plakátu vrátíme 

následující den. Mým hlavním cílem pro další den bylo, aby si žáci díky představení 

práce lesníka uvědomili i kladné stránky působení člověka v lese.  

 

Pro další aktivitu byli žáci rozděleni do skupin po třech až čtyřech. Každá skupinka 

dostala sadu potravin. Úkolem bylo rozpoznat, které z nich mohou být použity jako 

krmivo pro lesní zvěř. I přesto, že úkol nebyl pro žáky příliš složitý, po ukončení 

skupinové práce jsme o vhodnosti některých potravin diskutovali. Vyzvala jsem žáky, 

aby další den přinesli potravu pro zvěř, kterou odneseme do krmelce. Kvůli nedostatku 

času jsme navrhované postavičky ze surovin nevyráběli. Žákům se úvodní část velmi 

líbila, byli aktivní a snaživí. Všichni se těšili na další den na návštěvu lesa, byli zvědaví, 

jaký program je v přírodě čeká.  

 

Druhý den začal uvítáním ve škole a připomenutím základních pravidel chování v lese. 

Poté jsme se vydali ke krmelci, který se nachází na úpatí kopce Hradisko (cca 2 km  

od školy). V daný den bylo pro vycházku příznivé počasí, teploty se pohybovaly okolo 

0° C, v lese bylo kromě zbytků sněhu poměrně sucho. Téměř všichni žáci přinesli  

pro zvěř i potravu z domova. U krmelce jsme si prohlédli, čím krmí zvěř lesníci  

a přidali další potravu.  
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Lesní cestou jsme došli k dalšímu stanovišti. Zde jsem žákům rozdala pracovní listy  

a vysvětlila úkol. Pokračovali jsme dalších zhruba 100 metrů, kdy žáci ve dvojicích 

zaznamenávali stopy, které v lese zanechal svojí činností člověk. Aktivita žáky bavila, 

pečlivě zkoumali okolí a snažili se najít všechny zanechané stopy. Někteří své nálezy 

kreslili, jiní zapisovali.  

 

Drobný problém nastal při zaznamenávání odpovědí do pracovního listu, což je 

v terénu, obzvláště v zimním období, poměrně složité. Některé listy byly zablácené  

a jen těžko čitelné, přesto si myslím, že to k práci v přírodě patří. Žáci vypracovali  

i zbývající otázky z pracovního listu (při méně příznivém počasí by bylo možné tuto 

část dokončit ve škole).  

 

Při zpáteční cestě žáci poukazovali na stopy, které v lese nalezli. U každého „objevu“ 

jsme se zastavili a krátce o něm diskutovali. Žáci zaznamenali mnoho stop, které v lese 

zanechal člověk (např. oplocenka, nátěry malých stromků, těžba, sázení stromků, lapač, 

poničené stromy, poničené cesty, odpadky). Zařadit nalezené jevy do kategorie podle 

toho, jestli jsou pro les přínosem či nikoliv, už bylo pro někoho složitější. Proto bylo 

potřeba o jednotlivých stopách krátce diskutovat a vysvětlit si důvody některých 

činností člověka v lese.  

 

Následoval návrat do školy a závěrečné zhodnocení. Nejdříve jsme si zkontrolovali 

otázky z pracovního listu týkající se práce lesníka, znovu jsme si zopakovali, které 

stopy jsme v lese nalezli a jestli jsou pro les kladem či záporem. Žáci měli tak znovu 

možnost zamyslet se nad rolí člověka v lese a zhodnotit jeho dopady na ekosystém. 

Vyzvala jsem žáky, aby si prohlédli plakáty, které tvořili předchozí den. Měli možnost 

cokoliv doplnit, upřesnit či vyškrtnout. Žáci měli spousty nápadů pro doplnění plakátu  

s významem člověka pro les. Byla jsem velmi potěšena, že navrhovali případy, kdy je 

člověk lesu nápomocný, což je v předchozím dni vůbec nenapadlo. Dopsali jsme, jakým 

způsobem pomáhá člověk lesu. Na závěr bylo naplánováno zhodnocení programu 

formou individuálních pracovních listů, z důvodu časové tísně jsme však provedli 

zhodnocení a shrnutí jen ústně. Položila jsem žákům následující otázky:  
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1. Myslíte si, že člověk lesu pomáhá nebo škodí? (Většina žáků odpověděla, že někteří 

lidé lesu pomáhají, jiní škodí.) 2. Co vás nejvíce bavilo? (Nejčastěji žáci uváděli 

zkoumání stop člověka v lese.) 3. Co nového jste se dozvěděli? (Nejčastější odpovědi 

zahrnovaly seznámení se s funkcemi lesa a objasnění práce lesníka.)  

 

Žáci během celého programu aktivně pracovali, k většině poznatků došli vlastní činností 

a aktivním přemýšlením. Vycházka do lesa pro ně byla příjemným zpestřením běžného 

vyučování. Podařilo se mi dovést žáky k tomu, že člověk může být lesu užitečný, může 

mu pomáhat a chránit jej. Myslím si, že pravidelnými vycházkami do lesa je možné 

docílit toho, aby se žáci zařadili do té skupiny lidí, kteří vandalismus v lese odsuzují  

a kteří vědí, jakým způsobem se v lese chovat, aby mu neubližovali, ale naopak 

přispívali k jeho ochraně a udržitelnému rozvoji. V příloze č. 24 jsou zařazeny některé 

fotografie z realizovaného programu. 

9 Diskuze 

Řešení daného tématu je nepochybně aktuální a žádané. Potvrdili to dotazovaní učitelé, 

předpokládám, že by souhlasila i naprostá většina učitelské veřejnosti. Těžiště problému 

tedy spočívá v oblasti realizace. Zde je zásadní rozdíl mezi školami, které nemají 

k dispozici v přijatelné vzdálenosti les nebo jiný vhodný lesní útvar a školami, které tuto 

možnost mají. Moje práce se týká druhé skupiny škol. Vybrala jsem si školy v mém 

rodišti, v Moravské Třebové. Město je situováno v příznivé lokalitě, díky ne příliš velké 

rozloze obce jsou lesy i další lesní útvary dostupné pro všechny současné základní 

školy. Všechny tři školy ve městě mají pro návštěvu lesa přibližně stejné podmínky. 

 

Určitý obraz o současném stavu výuky tohoto tematického celku na školách, kde jsem 

výzkum prováděla, mi poskytlo dotazníkové šetření (kapitola č. 6). Jsem si vědoma,  

že se jedná o informace z jedné lokality a od relativně málo početného vzorku 

respondentů, takže jejich vypovídající hodnota je limitována. Při případném dalším 

výzkumu by bylo vhodné dotazníkové šetření rozšířit o další otázky a realizovat jej  

i na jiných školách s podobnými podmínkami pro výuku v prostředí lesa.  
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V dostupné regionální literatuře jsem nenalezla žádnou publikaci, která by zpracovávala 

programy pro školy s tematikou lesního ekosystému zaměřené konkrétně na lokalitu 

Moravskotřebovska. Státní podnik Lesy České republiky nabízí školám ve městě služby 

svých zaměstnanců, lesních pedagogů, kteří tvoří programy pro zúčastněné třídy. Lesní 

pedagogové čerpají z příručky „Pojďme na to od lesa“ (Amann, 2003), která nabízí 

mnoho zajímavých aktivit a činností pro děti různého věku. Publikace neobsahuje 

ucelené programy, ale jednotlivé náměty vztahující se k danému tématu. Výběr lokality 

i činností je na uvážení lesního pedagoga. Domnívám se, že setkání žáků s lesníkem, 

člověkem, který dobře zná prostředí, jež zajímavými činnostmi prezentuje, může být 

pro žáky po stránce vzdělávací i výchovné velkým přínosem. Je však nutná spolupráce 

lesníka s učitelem. Učitel by měl zařídit například návaznost na probírané učivo, 

začlenit mezipředmětové vztahy či posoudit přiměřenost aktivit vzhledem k věku. 

Teprve pak může být program plnohodnotný a pro žáky maximálně přínosný. Někteří 

pedagogové v dotaznících uváděli, že se účastní projektů realizovaných místním domem 

dětí a mládeže. Při bližší analýze jsem dospěla k závěru, že téma lesního ekosystému je 

v těchto programech zařazeno jen velmi okrajově. 

 

Program Les ve škole - škola v lese, navržený Sdružením Tereza, také využívá 

spolupráce s Lesy ČR. Tvůrci nabízí mnoho různorodých témat pro zapojení do výuky, 

a to jak pro první, tak pro druhý stupeň ZŠ. Předkládané materiály jsou pro učitele 

velkým přínosem, nabízejí možnost přirozenou a zábavnou formou integrovat do výuky 

téma lesního ekosystému, a to jak aktivitami ve škole, tak v terénu. Velkou výhodu 

vidím v kontinuálnosti témat, v jejich široké škále a v propracovanosti metodik  

pro učitele i jednotlivých pracovních listů. Přehled dalších organizací zabývajících  

se danou problematikou a příslušných dostupných materiálů je uveden v kapitole č. 3.  

 

Analýzou učebnic pro první stupeň ZŠ jsem zjistila, že stěžejním tématem pro nižší 

třídy základních škol je problematika proměn přírody v průběhu roku. Žáci se v průběhu 

ročních období seznamují i s podobami jednotlivých ekosystémů, včetně ekosystému 

lesa. Zapojena jsou také témata environmentální výchovy. Ve většině učebnic je téma 

lesního ekosystému zařazeno v dostačující míře již od první třídy, znalosti  

se s přibývajícím věkem postupně prohlubují a rozšiřují.  
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V RVP ZV je učivo o ekosystému zastoupeno ve dvou vzdělávacích oblastech (Člověk 

a jeho svět a Člověk a svět práce) a v průřezovém tématu Environmentální výchova. 

Problematiku je možné integrovat do většiny vzdělávacích oblastí. Témata jsou zadána 

jen rámcově, je tedy převážně na učiteli, jak danou problematiku zpracuje a zařadí  

do výuky. V kapitole č. 4 navrhuji, jakým způsobem by mohlo být učivo z RVP ZV 

začleněno do přírodovědných projektů s tematikou lesa.  

 

Vzhledem k důrazu na téma proměn přírody v průběhu roku (jak v učebnicích, tak 

v RVP ZV) jsem své projekty orientovala právě tímto směrem. Věnovala jsem 

pozornost poznání ekosystému ve všech ročních obdobích a vzájemnému porovnávání 

podob lesa v průběhu roku. Programy jsou uspořádány kontinuálně již od první třídy. 

Ve všech projektech je zřetelné propojení učiva z různých vzdělávacích oblastí  

a návaznost na učivo z RVP ZV. V první třídě je proces získávání znalostí  

o ekosystému zahájen podzimním programem Tajemství lesa, na nějž navazuje jarní 

část, Poznáváme les všemi smysly. V tomto ročníku je stěžejním cílem především 

budování kladného vztahu žáků k přírodě. Do druhé třídy je zařazen program Poznej 

svůj strom, kdy žáci v průběhu roku sledují a do pracovních listů zaznamenávají roční 

cyklus konkrétního stromu. Program pro třetí třídu, Člověk a les, je zaměřen  

na pochopení role člověka v lese a poznání vzájemného vztahu člověka a lesa. Program 

pro čtvrtou třídu, Lesy v ohrožení, nabízí žákům možnost seznámit se s riziky, kterým 

jsou lesy vystaveny a zamyslet se nad možnostmi řešení. Do páté třídy je zapojen 

program s názvem Životní cyklus stromu, zaměřený na prohloubení znalostí žáků 

v oblasti růstu a vývoje stromu a vnímání dřeva jako potřebné suroviny.  

 

V praxi jsem ověřila projekt Člověk a les pro 3. třídu, a to na ZŠ Křižovatka 

v Moravské Třebové. Aktivity byly na žádost třídní učitelky rozděleny do dvou dnů, 

první den proběhla úvodní část ve škole, druhý den vycházka do lesa a závěrečné 

zhodnocení ve škole. Zúčastnilo se 14 žáků. Všechny úkoly byly plněny s nadšením, 

stanovených cílů bylo dosaženo. Zájem žáků byl podnícen také pozitivním vztahem 

jejich paní učitelky k projektům s přírodní tematikou, což zajisté sehrálo důležitou roli. 

Je otázkou, zda by bylo docílenou stejných výsledků, kdyby žáci nebyli vedeni paní 
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učitelkou ke kladnému vztahu k přírodě. Také nízký počet žáků, a tím pádem i možnost 

individuálnějšího přístupu, zajisté ulehčil dosažení stanovených cílů a vzbuzení nadšení 

v žácích. I když byl realizovaný program úspěšný, je nutné si uvědomit, že byl 

testovaný na malém počtu žáků a kladné výsledky mohly být ovlivněny mnoha faktory 

(např. osobností paní učitelky, příznivým počasím). Proto by bylo vhodné a zajímavé 

ověřit stejný program s jinou třídou a porovnat, zda by bylo dosaženo obdobných 

výsledků.  

 

Výhodu navržených projektů vidím ve spojitosti s konkrétními lesními útvary v lokalitě 

Moravskotřebovska (což v daném regionu vzhledem k absenci ekocenter dosud zcela 

chybí) a v návaznosti programů pro celý první stupeň (stejně jako je tomu např. 

v programu Sdružení Tereza Les ve škole - škola v lese), kdy obtížnost jednotlivých 

částí je vystupňována až po úroveň žáků v 5. třídách. Do všech programů byly zapojeny 

také náměty činností s mezipředmětovým charakterem, což je v nynějším školském 

systému velmi žádané. Učitel prvního stupně, který vyučuje ve třídě většinu předmětů, 

má k začleňování těchto prvků do hodin vhodné podmínky, činit tak formou projektů je 

v současné době velmi aktuální a podporované. Pro ostatní tvůrce programů (např. 

pracovníky ekocenter, LČR) není tato návaznost a spojitost s ostatními vzdělávacími 

oblastmi možná v takové míře jako pro třídního učitele, který dobře zná nejen danou 

třídu, ale také probírané učivo všech předmětů a ročníků. Teoretické poznatky z učebnic 

byly doplněny o návrhy pro praktické činnosti realizované převážně v přirozeném 

lesním prostředí. Pravidelnými návštěvami lesa a zábavnými aktivitami v něm je již  

od první třídy v dětech budován kladný vztah k tomuto ekosystému. Vzhledem 

k obsáhlosti problematiky ekosystémů nebyla zahrnuta všechna témata, některé další 

návrhy pro zapojení do lesních projektů je možné nalézt v kapitole č. 4, kde jsou náměty 

vázány na konkrétní učivo uvedené v RVP ZV.  
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10 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navržení konkrétních možností využití lesů  

a jiných lesních útvarů při výuce na 1. stupni ZŠ v Moravské Třebové. V teoretické 

části byly zpracovány základní informace týkající se lesního ekosystému. Následně byla 

vyhledána dostupná literatura a organizace zabývající se problematikou začleňování 

daného učiva do vzdělávání, zjistila jsem, jaké programy a možnosti jsou učitelům 

v regionu nabízeny.  

 

Ověřila jsem, že pro lokalitu Moravské Třebové nebyly zpracovány žádné materiály  

ani programy využitelné pro vzdělávání a osvětu žáků v daném oboru. Zjistila jsem,  

že jedinou organizací ve městě zabývající se touto problematikou jsou Lesy České 

republiky, které školám nabízí služby svých zaměstnanců, lesních pedagogů.  

 

Východiskem pro tvorbu vlastních projektů byla analýza RVP ZV a učebnic  

pro 1. stupeň ZŠ. Z RVP ZV jsem vybrala učivo vztahující se k dané problematice  

a navrhla, jakým způsobem by mohlo být zařazeno do projektů s lesní tematikou. 

Uvedla jsem také očekávané výstupy, kterých by bylo možné zařazením učiva  

do programů dosáhnout. V následující kapitole byly analyzovány učebnice, vždy celá 

řada od 1. do 5. třídy od jednoho nakladatelství. Zaměřila jsem se na zastoupení učiva  

o ekosystému lesa a způsob jeho prezentace.  

 

Způsob a míru využívání lesů při výuce v určené lokalitě jsem zjišťovala pomocí 

dotazníkového šetření, které proběhlo v květnu 2012. Byla oslovena většina učitelů 

z prvního stupně ZŠ v Moravské Třebové, díky jejich vstřícnosti a ochotě jsem zjistila 

potřebné informace a podklady pro svou vlastní tvorbu. 

 

Vlastní návrhy programů byly vytvořeny pro 1. - 5. ročník ZŠ v souladu s RVP ZV. 

Důraz byl kladen především na skutečný kontakt žáků s přírodou, poznávání 

ekosystému na základě zábavných aktivit a radostných zážitků při pobytu v lese.  

Na základní škole Křižovatka v Moravské Třebové byl ověřen program Člověk a les  
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pro 3. třídu. Předem stanovené cíle byly při realizaci naplněny, pro žáky byly činnosti 

přínosné a zábavné.  

 

Předpokládám, že ve své praxi budu navržené projekty využívat, s přibývajícími 

zkušenostmi by bylo vhodné programy dále upravovat a rozšiřovat o nová klíčová 

témata. Další možnost uplatnění projektů vidím v rozšíření o navazující aktivity 

propojené s cizojazyčným vzděláváním. Vzhledem ke své specializaci bych  

se v budoucnu ráda pokusila o integraci některého učiva z anglického jazyka do témat 

lesního ekosystému a vzdělávání v přirozeném prostředí lesa.  
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Příloha 1: Dotazník pro učitele 

 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

 

prosím Vás o vyplnění dotazníku. Výsledky budou zpracovány anonymně a použity v 

mé diplomové práci na téma Les a jeho proměny v průběhu roku. Jedná se o projekt pro 

1. stupeň ZŠ, jehož cílem bude zpracování tematických vycházek do lesa. 

 

Děkuji za ochotu.  

 

Petra Mrvová  

(studentka 4. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) 

 

1. Myslíte si, že je učivu o ekosystému lesa věnován v učebnicích dostatečný 

prostor? 

a) ano 

b) ne 

 

2. Využíváte ke splnění výstupů tematického okruhu Rozmanitost přírody (z RVP) 

ekosystému lesa? 

a) ano 

b) ne 

 

3. Je pro toto téma k dispozici dostatečné množství vhodných učebních pomůcek? 

a) ano 

b) ne 

 

4. Navštěvujete se žáky v rámci výuky lesy (lesoparky)? 

a) ano  

b) ne 

Pokud ano, odpovězte, prosím, na otázky 5 – 18.  

Pokud ne, odpovězte, prosím, na otázky 19 – 32.  
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5. Jak často tuto formu výuky realizujete? 

a) 1 x za rok 

b) 2 x za rok 

c) 3 x za rok 

d) 4 x za rok 

d) častěji 

6. V kterém ročním období vycházky nejčastěji realizujete? 

 

............................................................................................................................................ 

7. Znají žáci základní pravidla chování v lese? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

8. Jsou si žáci vědomi rizik, se kterými se mohou v lese setkat? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

9. Jaké činnosti při vycházkách do lesa zařazujete?  

a) hry 

b) pracovní listy 

c) pozorování, pokusy 

d) žádné, chodíme jen na vycházku 

e) jiné (uveďte): ................................................................................................................. 

10. Propojujete při vycházkách přírodovědné učivo s jinými předměty (např. 

vlastivěda, výtvarná výchova)? 

a) ano 

b) ne 
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11. Které lesy (lesoparky) v okolí Moravské Třebové se žáky navštěvujete? 

a) Peklo 

b) Hradisko 

c) Udánský les 

d) lesoparky, jiné lesní útvary (Rybní náměstí, lesopark u muzea, alej pod Kostelním 

náměstím) 

e) jiné (uveďte):.................................................................................................................. 

12. Chodíte někdy s dětmi do lesa na stejné místo, aby mohly pozorovat proměny 

přírody během roku? 

a) ano 

b) ne 

13. O jaké téma z ekosystému lesa mají Vaši žáci největší zájem? 

a) živočichové 

b) dřeviny 

c) byliny 

d) podmínky neživé přírody (např. voda, půda, vzduch) 

e) jiné (uveďte):................................................................................................................. 

14. Jsou z hlediska zájmu rozdíly mezi chlapci a dívkami? 

a) ano 

b) ne 

Pokud ano, uveďte, prosím, jaké téma preferují: 

a) chlapci  .......................................................................................................................... 

b) dívky ............................................................................................................................. 

15. Účastní se vaše škola nějakého projektu, který se týká lesa? 

a) ano 

b) ne 

Pokud ano, uveďte, prosím, jakého? 

............................................................................................................................................. 

 

Pokud ne, domníváte se, že by bylo vhodné projekt o lese do výuky zařadit? 

............................................................................................................................................. 
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16. Které téma by bylo podle vás nejvíce potřeba zařadit do projektu o lese pro 1. 

stupeň ZŠ? 

a) ekologie 

b) proměny přírody během roku 

c) houby, rostliny, živočichové 

d) ochrana přírody 

e) jiné (uveďte):.................................................................................................................. 

17. Spolupracujete s Lesy České republiky (např. projekty lesní pedagogiky), 

případně s jinou, podobně orientovanou, organizací? 

a) ano   

b) ne 

Pokud ano, uveďte, prosím, název organizace a způsob spolupráce: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

18. Případné další Vaše poznámky, návrhy, doplňky: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

19. Uveďte, prosím, z jakého důvodu nezařazujete do výuky vycházky do lesa. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

20. V případě, že by bylo pro Vás možné výuku v lese uskutečnit, jak často by to 

bylo podle Vás vhodné? 

a) vůbec 

b) 1 x za rok 

c) 2 x za rok 

d) 3 x za rok 

e) 4 x za rok 

f) častěji 

21. V kterém ročním období by bylo nejvhodnější tuto formu výuky realizovat? 

.......................................................................................................................................  
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22. Myslíte si, že žáci znají základní pravidla chování v lese? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

23. Myslíte si, že si jsou žáci vědomi rizik, se kterými se mohou v lese setkat? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

24. Jaké činnosti by byly podle Vás při realizaci vycházky pro žáky nejpřínosnější? 

a) hry 

b) pracovní listy 

c) pozorování, zkoumání 

d) žádné, jen samotná vycházka 

e) jiné (uveďte):.................................................................................................................. 

25. Myslíte si, že by bylo vhodné zařadit k vycházkám i učivo z jiných předmětů 

(např. výtvarná výchova, vlastivěda)? 

a) ano 

b) ne 

26. Které lesy (lesoparky) v okolí Moravské Třebové byste pravděpodobně pro 

vycházku vybrali? 

a) Peklo  

b) Hradisko 

c) Udánský les 

d) lesoparky, jiné lesní útvary (Rybní náměstí, lesopark u muzea, alej pod Kostelním 

náměstím) 

e) jiné (uveďte):.................................................................................................................. 
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27. Bylo by podle Vás vhodné chodit s dětmi do lesa na stejné místo, aby mohly 

pozorovat proměny přírody během roku? 

c) ano 

d) ne 

28. Jaké téma z ekosystému lesa by žáky pravděpodobně nejvíce zajímalo? 

a) živočichové 

b) dřeviny 

c) byliny 

d) podmínky neživé přírody (např. voda, půda, vzduch) 

e) jiné (uveďte):................................................................................................................... 

29. Domníváte se, že by byly z hlediska zájmu rozdíly mezi chlapci a dívkami? 

c) ano 

d) ne 

Pokud ano, uveďte, prosím, jaké téma preferují: 

a) chlapci: ........................................................................................................................ 

b) dívky: ............................................................................................................................ 

30. Myslíte si, že by bylo vhodné zařadit do výuky nějaký projekt o lese? 

a) ano 

d) ne 

Svoji odpověď prosím zdůvodněte: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

31. Které téma by bylo podle vás nejvíce potřeba zařadit do projektu o lese pro  

1. stupeň ZŠ? 

a) ekologie 

b) proměny přírody během roku 

c) houby, rostliny, živočichové 

d) ochrana přírody 

e) jiné (uveďte):.................................................................................................................. 

32. Případné další Vaše poznámky, návrhy, doplňky: 

............................................................................................................................................ 
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 Příloha 2: Trasa vycházky pro 1. třídu (Lesní hospodářský plán 2009 - 2018) 
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Příloha 3: Pohádka o králi, který ošuntělou korunu měl (Jakobová, 2006) 
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Příloha 4: V lese (www.mshvezdicky.estranky.cz) 
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Příloha 5: Kde sídlí lidské smysly (www.miroslavasloupova.cz) 
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Příloha 6: Jehelníček (fotografie autorky) 

 

Příloha 7: Trasa vycházky pro 3. třídu (Lesní hospodářský plán 2009 – 2018) 
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Příloha 8: Pohádka o stromech a větru (Sekora, 1952 - upraveno) 

 

Podívejte se. Zde ve stínu pěkných stromů je studánka. Malá a velká studánka. Z té 

velké bral vodu dědeček. Brala tam vodu i hodná, bělovlasá babička. A pro vodu  

si chodil i malý, veselý Pepík. (Komu asi sloužila ta malá studánka?) Z té pila zvířátka. 

Lidé i zvířátka chodili ke studánce každý den. Za to, že byla stále plná vody, vděčili 

hlavně stromům. (Víte proč?)  

 

Když přišel vítr, moc se zlobil! Stromy se mu vůbec nelíbily, protože mu stály v cestě. 

A jak se musel namáhat, než se přes ně dostal! A což teprve, když přiletěl vítr s mračny. 

Ten vítr, který nosí déšť. To mu to šlo teprve těžko přes stromy. S vodou se nedaly 

stromy nikdy dobře přelézt. A vítr vždycky skoro všechnu vodu vylil.  

 

A tu přišel pán, kterému zde všechny stromy patřily. Měl mnoho peněz a chtěl jich mít 

ještě víc. Proto řekl dělníkům: „Porazte stromy a rozřežte je na kousky! Prodáme je.“ 

Co měli dělníci dělat? Museli poslechnout. Poráželi stromy sekerou, řezali je pilou. 

Dělali to neradi. „Škoda stromů!“ říkali si. „Ty nám zde budou chybět. Uvidíte.“ 

(Co myslíte, že na pokácení stromů říkali ostatní lidé? Líbilo se to zvířatům? Co se asi 

stalo se studánkou?) 

 

Teď bylo větru hej. Nikdo ho nechytal, nikdo ho nezastavoval. Už mu stromy nestály 

v cestě, když nesl vodu. Nikdy už nemusel vítr vodu vylévat, vždycky si všechnu 

odnesl. A což teprve, když přiletěl suchý vítr! Ten vítr, který sbírá vodu, který všechno 

vysušuje. Ten se zaradoval, když viděl odkrytou studánku! Přiletěl a nabral si vždy 

vody, co nejvíce mohl. 

 

A co se muselo stát, stalo se. Najednou byla studánka prázdná. A všechno kolem bylo 

také bez vody. Všechno uschlo. Uschly i krásné květiny, které tak voněly a dávaly 

včelám a motýlům sladkou šťávu. Ležely teď mrtvé a docela suché. I zvířata 

posmutněla, protože neměla co pít. A všechno způsobil ten bohatý statkář, který myslil 

jen na svou kapsu a na nikoho jiného. Lidé se dali dohromady a boháče z vesnice 

vyhnali. Potom začali hospodařit sami. Rozhodili se, že vysadí nové stromy. Děti také 
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pomáhaly. Sázely sazeničky a zalévaly je vodou. Skoro všechny malé sazeničky  

se ujaly a rostly. Lidé vysázeli celé pásy lesů. Lesy, které zkrotí i silný vítr. Zatím jsou 

ještě docela malé, ale až vyrostou, budou lidem pomáhat. 

 

Zde už jsou z malých sazeniček krásné stromy. Až tudy poletí vítr, bude se moc zlobit, 

že přes ně nebude moci pokračovat. Bude ohýbat stromy, ale stromy se neuhnou. A až 

poletí vítr s mrakem? Ten, který nosí vodu? Na ten právě budou stromy čekat, aby mu 

sebraly vodu. „Húú!“ bude křičet vítr, ale stromy ho nepustí. Bude muset pokaždé skoro 

všechnu vodu vylít.  

 

Všechno kolem bude zase hezké, květiny se opět zazelenají a budou se k nim opět 

sletovat brouci, motýli i čmeláci. A všude tam, kde bylo sucho, bude zase vody dost. 

Stromy ji nachytají. Studánka bude zase plná. Zase si bude pro vodu chodit dědeček, 

babička i Pepík. A do té malé studánky budou zase chodit pít lesní zvířata. 
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Příloha 9: Vánoční stromeček (Skálová, 2010 - upraveno) 

 

Zvyk zdobení stromů venku, v přírodě, měli už naši předkové před více než dvěma tisíci 

lety. V Evropě – i na území, kde dnes bydlíme my – žili Keltové, a ti oslavovali 

ozdobením větví příchod sluníčka, na které se velmi těšili. Svátek se jmenoval 

slunovrat, protože zhruba od Vánoc se den pomalu začíná prodlužovat. 

 

O prvním osvětleném stromečku, který nestál venku, ale uvnitř v domě, se píše v jedné 

staré německé kronice z roku 1570. Byl postaven pro radost dětí mistrů řemeslníků  

a obchodníků v tzv. cechovní budově, kde se tito pánové scházeli. Chuť pořizovat  

si stromeček do pokojů se začala v Německu šířit velmi pomalu. Postupně se tento zvyk 

v polovině 19. století dostal i do Čech.  

 

U nás se nastrojený stromeček poprvé objevil v Praze a měl obrovský úspěch, vyprávěli 

si o něm lidé po celém městě a psalo se o tom i v novinách. To bylo tak: režisér  

ve Stavovském divadle, pan Leibich, přišel do Čech z Německa. A s sebou  

si samozřejmě přivezl i německé zvyky. Před Vánocemi vždy pořádal v zámečku 

v Libni (dnes Praha 8) taneční slavnost. V roce 1812 se rozhodl, že své hosty zvláště 

překvapí ozdobeným a osvíceným stromečkem, který stál v sále, pod ním byly jesličky 

a drobné dárky.  

 

Vánoční stromek se nejdříve stal módou u bohatých lidí ve městech. Někdy stál v rohu 

místnosti na stolku, malé stromečky lidé zavěšovali také ke stropu. Chudší lidé si však 

pořídili jen větev, stromky na vánočních trzích byly dost drahé. Svíčky se na ně dlouhou 

dobu nedávaly, lidé se báli, aby nevznikl požár. 

 

Domácí stromeček nikdy nezůstal neozdobený, naši předkové si na výzdobě dávali – tak 

jako my – záležet. Jestli pak víte, co na něj věšeli? 

 

Ve vesnických chalupách se ke zdobení používaly sušené švestky, malá jablíčka na niti, 

mašličkou ovázané vlašské ořechy, šišky, pečené ozdoby z těsta nebo perníčky. 

Pracnější byla výroba slaměných ozdob a háčkovaných zvonečků, které vytvářely ženy 
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už na podzim, muži zase vyřezávali drobné tvary ze dřeva. Ve městech se na trzích 

kupovaly ozdoby z korálků navlečených na drátky, později skleněné třpytivé koule.  

 

Určitě se vám taky líbí rozsvícené stromečky na náměstích, zářící do daleka po celý 

adventní čas i Vánoce. Zvyk stavět ozářené stromky venku není tak starý. Ve městech 

začaly zdobit stromky náměstí zhruba před 80 lety a říkalo se jim charitativní vánoční 

stromy. Charita znamená pomoc někomu, kdo ji potřebuje. Pod stromečkem byla 

pokladnička, do které lidé vhazovali peníze na dobročinný účel, třeba na přilepšení jídla 

pro chudé děti nebo hračky pro sirotky – děti bez rodičů.  

 

První takový strom byl vztyčený v roce 1912 v americkém New Yorku, v Evropě to 

udělali o dva roky později Dánové ve svém hlavním městě Kodani. U nás se poprvé 

charitativní stromek rozsvítil v Brně roku 1924. Zasloužil se o to spisovatel Rudolf 

Těsnohlídek, který napsal známou pohádku Liška Bystrouška. Jednou před Vánocemi 

našel při procházce lesem téměř zmrzlé děťátko, jeden a půl roku starou holčičku, 

kterou tam odložila její matka. Byla tak chudá, že se o ni nemohla postarat, a takhle 

nepěkně to vyřešila. Spisovatel odnesl dítě četníkům (dnes jsou to policisté), a nakonec 

všechno dobře dopadlo. Dítě pojmenované Liduška si vzala nová rodina z Brna. Od té 

doby pan Těsnohlídek přemýšlel, jak by opuštěným dětem pomohl. Dozvěděl se, že 

v Dánsku se pro ně konají vánoční sbírky, a tak stejný nápad zkusil u nás. Měl s ním 

velký úspěch, za pět let za vybrané peníze postavil dětský domov pro holčičky a kluky 

bez rodičů.  
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Příloha 10: Hodnocení (www.i-creative.cz - upraveno) 
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Příloha 11: Svícny (fotografie autorky) 
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Příloha 12: Perníkový les (fotografie autorky) 
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Příloha 13: Trasa vycházky pro 4. třídu (Lesní hospodářský plán 2009 - 2018) 

 

 



151 

 

Příloha 14: Vrah stromů (Janoušková, 2008 - upraveno) 

 

„Dneska je to vážně o život,“ rozčilovala se Katka, která na zledovatělé silnici už popáté 

uklouzla. Před pádem ji už popáté zachránilo to, že se chytila Robinova lokte. Robina 

napadlo, že kdyby se ho prostě rovnou držela, všechno by bylo jednodušší. Hrubá 

podrážka jeho farmářek zaručovala stabilitu oběma. Napadlo to i Katku. Přesto se ho 

popáté pustila.  

 

„No konečně,“ kývla hlavou směrem ke konci silnice lemované kaštany, kde se právě 

objevil posypový vůz se solí. Napadlo ji, že teď už asi celou cestu do školy neuklouzne 

- a přišlo jí to trochu líto. Robinovi to přišlo líto zrovna tak. „Bylo na čase“ řekl 

otráveně. „Takhle bychom tam šli hodinu.“ Když se k nim vůz přiblížil, ustoupili až  

na okraj příkopu. I tak jim ale sprška soli zabubnovala o špičky bot. Do školy dorazili 

za necelých sedm minut. 

 

„Hele,“ dotkla se Katka Robinovy ruky, když se alejí odpoledne vraceli, a ukázala  

na další proschlou větev v koruně jednoho z kaštanů. „Na zastupitelstvu už se mluví  

o tom, že aspoň některé stromy se budou muset porazit,“ komentoval to Robin. „Včera 

to říkal táta.“ Pro oba to bylo citlivé téma. Dva roky sledovali, jak kaštany kolem silnice 

chřadnou, a dva roky hledali příčinu. Katka přišla s teorií, že kaštany napadla klíněnka 

jírovcová. Dost se o ní tenkrát psalo i mluvilo v televizi, takže když Robinův 

angažovaný otec tu myšlenku nadnesl na veřejném zasedání zastupitelstva, pár lidí  

na obci se jí chytlo. Přivolaný expert ji sice vyloučil, Katka přesto zorganizovala  

na podzim brigádu na shrabání listí, které potom za dohledu hasičů spálili. Jiná 

dostupná ochrana proti klíněnce, jak se domnívala, neexistuje.  

 

„Jenže to stejně bylo na pytel,“ povzdechla si, když jí teď Robin její záchrannou akci 

připomněl. Upřímně Katku tenkrát obdivoval. Vytáhnout tolik sousedů od televizí  

do kaštanové aleje byl obdivuhodný kousek. I když byl na pytel. „Ale vůbec ne,“ ujistil 

ji. „Aspoň se definitivně prokázalo, že klíněnka to nebyla.“ Zato se neprokázalo, co to 

bylo, pomyslela si Katka. Pozvaný odborník na stromy sice vyloučil klíněnku i ostatní 

škůdce a choroby, které připadaly v úvahu, současně ovšem také vyslovil podezření  
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na nějakou chemikálii. Nato odjel a obyvatele městečka ponechal jejich zmateným 

otázkám. Jen Katka si tenkrát žádné otázky nekladla. Měla okamžitě jasno. Stromy 

otravuje podnikatel Hradil. Vadí mu, protože se v aleji nemůže pořádně vytočit 

s návěsem, na kterém jeho dřevozpracující firma převáží kmeny na pilu. Návrh  

na pokácení mu ovšem zastupitelstvo zatím pokaždé hodilo na hlavu. Každý si spočítal, 

že tohle by ho v příštích volbách stálo židli – lidi v městečku měli alej rádi.  

 

„Neměli jsme to tak rychle zabalit,“ řekla Katka umíněně. „Neblázni, Kačko, sledovali 

jsme Hradila skoro rok!“ domlouval jí Robin. Kolem projel sypač se solí. Robin vzal 

Katku za rameno a přitáhl ji blíž ke krajnici. A tím i blíž k sobě. Měl pravdu a Katka to 

věděla. Deset měsíců v podstatě nepustili alej ani Hradila z očí. O prázdninách tu 

kolikrát hlídali i dlouho do noci. Robin na to moc rád vzpomínal. Jenže jejich představa, 

jak dříve či později nachytají Hradila s lahvičkou chemikálie pod kabátem,  

se nenaplnila.  Katka odstoupila od krajnice, a tím i od Robina. Otočili se a pomalu 

odcházeli k náměstí.  

 

Doma se Robin málem srazil ve dveřích s Markem, bratrem, který se právě vrátil 

z koleje. Letos končil Vysokou školu chemicko-technologickou. „Co je, brácho?“ 

zajímal se, když viděl Robinův kyselý obličej. „Furt ty stromy,“ zamumlal Robin. 

Nebylo mu moc do řeči, navíc Marek kauzu znal. „Já se tam snad dojdu znova podívat,“ 

nabídl se. Jezdil domů jen zřídka, a když už přijel, věnoval se spíš svým přátelům  

a zájmům. Na stromy se byl podívat jednou – a na nic nepřišel. Robin ho vlastně chápal, 

což ale neznamenalo, že by ho Markova malá angažovanost neštvala. „Půjdeš  

se mnou?“ „Ale jo,“ přikývl Robin. Po čerstvě posypané silnici se šlo docela bezpečně, 

takže v aleji byli za pár minut. 

  

Co způsobilo odumírání stromů?      

 

 

 

 

 



153 

 

Příloha 15: Vítr v Tatrách (Motyčka, 2005 - upraveno) 

 

Pátek 19. listopadu 2004 

14:00 

Na zasedání v polském Zakopaném dostává primátor města Vysoké Tatry Ing. Ján 

Mokoš z odboru krizového řízení Obvodního úřadu Poprad tuto informaci: „Okolo 

15.00 se předpokládá vítr ve vyšších polohách s rychlostí kolem 90 km/h.“  

14:30 

Primátor města Vysoké Tatry nařizuje pohotovost.  

15:00 

Vítr sílí. Zasedá krizový štáb města Vysoké Tatry. Ze Štrbského plesa a Tatranské 

Lomnice jsou hlášeny první popadané stromy na silnicích. Je přerušena doprava  

na Tatranské elektrické železnici. Nejsilnější nárazy větru dosahají na Skalnatém plese 

až 190 km/h. 

15:40 

Situace je kritická. Silnice do Tater jsou nesjízdné a neschůdné. Na auta na cestách 

padají stromy. Pracovníci horské záchranné služby a rychlá zdravotnická služba 

zasahují v životu nebezpečných situacích. Jednotlivé městské části hlásí první větší 

škody. 

17:40 

Lokálně částečně utichá vítr.  

18:00 

Krizový štáb vyhlašuje mimořádnou situaci. První kroky směřují k záchraně lidských 

životů.  

Sobota 20. listopadu 2004 

Vysoké Tatry se postupně probouzejí do nového rána. To, co vidí jejich obyvatelé, ale  

i návštěvníci, všem vyráží dech. Lidé nenacházejí slov. Malebná zákoutí většiny 

tatranských sídel jsou už minulostí. Vichřice, která se zde včera prohnala, bezohledně 

vtiskla tatranským osadám novou tvář. Tvář bez lesního porostu. Cesty i chodníky jsou 

zavalené stromy. Od rána jsou v pohotovosti pilaři i záchranáři. V tatranských osadách 

se nepřetržitě pracuje na odstraňování poruch elektrických, vodárenských, plynových, 
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ale i telekomunikačních rozvodů. Ministr zemědělství zakazuje vstup do lesa občanům 

s výjimkou těch, kteří pracují v lese. 

Neděle 21. listopadu 2004 

Do oblastí Tater, kde byla přerušena dodávka vody, ji vozí v cisternách. Je zpřístupněna 

cesta ze Štrbského Plesa do Tatranské Štrby. Následně se po cestě ze Štrbského Plesa 

vydává kolona aut s turisty, kteří tam byli uvězněni 48 hodin. Nové problémy přináší 

sníh. Stále není vyřešen problém s dodávkou energie. V mnoha částech Tater je vypnutý 

plyn. Kromě hlavních komunikací jsou všechny vedlejší cesty zavalené popadanými 

stromy.  

Pondělí 22. listopadu 

Kompetentní pracovníci konstatují, že Tatranskou elektrickou železnici se kompletně 

podaří uvést do provozu až za několik měsíců. Evropská unie oznamuje, že Tatrám 

poskytne pomoc. Hasiči začínají se záchrannými pracemi, při nichž odstraňují stromy, 

které při větrné smršti popadaly na domy a jiné objekty.  

Úterý 23. listopadu 

Ředitel Horské záchranné služby Jozef Janiga uvádí, že páteční ničivá vichřice 

nepostihla vysokohorský terén. Vysokohorské chaty jsou neporušené. Prezident Ivan 

Gašparovič vyzývá všechny občany, aby pomohli zničeným Tatrám. Pomoc slibuje  

i český prezident Václav Klaus. Na pomoc Tatrám se v České republice podařilo 

vysbírat téměř tři milióny korun. Je to nejúspěšnější česká ekologická sbírka v dějinách. 
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Příloha 16: Kácení pralesů (www.national-geographic.cz - upraveno) 

 

Poptávka po ropě vysává život z oblasti, jejíž příroda patří k nejméně narušeným 

místům na světě. Autor Scott Wallace a tým fotografů cestují do srdce Amazonie, kde 

velké ropné společnosti ohrožují jedno z posledních území nedotčené divočiny.  

Na jediném hektaru deštného lesa tu žije tolik druhů hmyzu, kolik jich je známo 

v celých Spojených státech a Kanadě dohromady… 

 

Z listí dosud kape voda po nočním lijáku, avšak Andrés Link si již přehazuje přes 

ramena batoh se vším, co bude ten den potřebovat, a vydává se do vlhkého ranního 

chladu. Je těsně po rozbřesku a les už žije křikem a štěbetáním – hlubokým řevem 

vřešťanů, dutě znějící palbou datlů i jekotem kotulů veverovitých, pronásledujících  

se navzájem z větve na větev. V dálce se ozve podivný naříkavý pokřik, vytrácí  

se a potom se zase stupňuje. Obří kapoky a fíkovníky s rozvalenými opěrnými kořeny 

se tyčí jako římské sloupy přímo do lesní klenby a jejich vidlicovitě rozdělené větve 

jsou pokryté orchidejemi a bromeliemi, z nichž se živí nejrůznější komunity hmyzu, 

obojživelníků, ptáků i savců. Je zde tolik života, že i v mělké kaluži na zvířecí stezce  

se vrtí drobné rybky. 

 

Ve svých hlubinách skrývá Amazonie ještě jeden poklad: stamiliony barelů nevytěžené 

ropy. V průběhu let byly vytyčeny ropné zábory právě na území, kde leží park, když  

v zápase o osud Amazonie zvítězily ekonomické zájmy nad ochranou přírody.  

Pro chudou zemi, jako je Ekvádor, byl tlak na zahájení těžby téměř neodolatelný. Již 

nyní pochází polovina vývozních příjmů této země z ropy. 

  

V návrhu předloženém v roce 2007 nabídl prezident Rafael Correa, že se na neurčito 

ponechá nedotčených odhadem 850 milionů barelů ropy v severovýchodním koutu. 

Correa vyzval svět, aby výměnou za to, že zůstane zachována divočina a že se podle 

odhadu zabrání úniku mnoha milionů tun uhlíkových emisí do ovzduší, zvýšil úsilí  

v boji proti globálnímu oteplování. Náhradou žádá 3,6 miliardy dolarů, zhruba polovinu 

toho, co by Ekvádor získal na příjmech z využití tohoto zdroje v cenách z roku 2007.  

 

http://www.national-geographic.cz/detail/kdy-dojde-ropa-v-optimisticke-verzi-za-60-let-a-v-pesimisticke-3737/
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Příloha 17: Trasa vycházky pro 5. třídu (Lesní hospodářský plán 2009 - 2018) 
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Příloha 18: Výroba přívěsku (www.mezistromy.cz) 
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Příloha 19: Robin Hood (www.ipaproductions.com - upraveno) 

The Sheriff of Nottingham is a tax collector. He lives in a big castle in the middle  

of England. He is very rich and very bad. 

 

Everyday he goes out collecting taxes from all the people. He collects 

house-tax if you have a house. He collects horse-tax if you have  

a horse. He collects children-tax and even dog-tax. He takes money 

from everybody. The people are very unhappy. There is only one 

person who can help them: Robin Hood.  

 

Robin Hood steals the tax money from the Sheriff and returns it to the people.  

The people are happy again. But Robin is not happy. 

 

He is in love with a beautiful girl called Lady Marion. But the Sheriff is also in love 

with Lady Marion. 

 

The Sheriff doesn’t like Robin. He wants He wants Robin to stop taking his money.  

He wants Robin to stop visiting Lady Marion. The Sheriff has an idea. He organises  

an archery competition so that he can catch Robin Hood 

and send him in prison. But Robin Hood is very clever. 

He goes to the competition but escapes with all  

the Sheriff’s money. The Sheriff is very angry. He has 

another idea. He takes Lady Marion and puts her  

in prison. Now Robin Hood cannot visit her anymore. 

But Robin Hood is a hero. He is not afraid of the Sheriff. He goes to Nottingham castle 

and fights the Sheriff. He rescues Lady Marion, marries her and the all live happily. 

 

Questions 

Why are the people unhappy?  

Why is Sheriff angry?  

Who did marry Lady Marion? 
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His name is the 

Sheriff of 

Nottingham. 

He lives in the 

Czech Republic 

He collects taxes. He loves Lady 

Marion. 

He likes Robin 

Hood. 

People like him. 

He lives in a 

small flat. 

He has got a lot 

of money. 
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Příloha 20: Moravská Třebová před 300 lety (Pechová, 1957; Nekuda, 2002  

- upraveno) 

 

Během 17. století bývalé bohatství města vymizelo a samo město za těžkého 

hospodářského úpadku chátralo. Na zámku již nesídlil knížecí dvůr, ale ziskuchtivé 

úřednictvo, které bralo nejen pro pána, ale i pro sebe. Městské domy  

a hradby, které nikdo neopatroval, se pomalu rozpadávaly a na nové stavby nebyly 

peníze.  

 

Na počátku 18. století bylo město zužováno častými požáry a zažilo i několik morových 

epidemií. Morová pohroma postihla Moravskou Třebovou v roce 1715, kdy zemřelo 

911 osob, tedy asi třetina obyvatel města. Na paměť této události byl pak na náměstí 

v roce 1720 postaven morový sloup. O něco později, v roce 1726 postihlo město další 

neštěstí, když při velkém požáru shořela radnice, kostel a 133 domů. Nejen oheň, ale  

i voda dokázala natropit spoušť, v roce 1663 při protržení rybníků povodeň zpustošila 

domy, stodoly, soukenickou valchu a městské bělidlo a vyžádala si v Moravské Třebové 

33 mrtvých.  

 

Základem výrobní činnosti ve městě byla cechovní řemesla, především s textilní 

výrobou. Početné zde byly cechy soukeníků a tkalců, zpracovávající ovčí vlnu a len. 

Obchodníci a bohatí soukeníci z Moravské Třebové prodávali každý rok několik set 

kusů suken do Vídně, Lince či Salcburku. Také v Uhrách měly výrobky z města dobrou 

pověst.  

 

V této době navštěvovalo školu jen málo dětí, např. na Hřebečsku v roce 1680 jen asi  

15 % dětí. Vesnice byly prakticky beze škol, ve městech se školy sice udržely, ale jejich 

úroveň byla velmi nízká. Mezi lidem panovala negramotnost, zaostalost, pověrčivost  

a duševní bída. Učitelů bylo málo, úroveň jejich vzdělání byla problematická.  

Na vesnicích učili vysloužilí vojáci, vojenští invalidé, nedostudovaní studenti, ale např. 

i řemeslníci. Před koncem 17. století nacházíme v Moravské Třebové kromě městské 

školy ještě jednu školu. Je jí soukromá škola, kterou vedl Peter de Petra a která sídlila 
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v domě bývalé pošty na náměstí. Mezi oběma školami panovalo napětí, docházelo 

k hádkám, a dokonce i rvačkám žáků.  

 

V této době se u nás rozvíjelo barokní umění. Po požáru města úplně vyhořel farní 

kostel. Záhy poté se začal budovat znovu. Nová stavba dala příležitost umělcům, aby 

zde vyznělo barokní umění v plné míře. Stavba byla oproti renesančnímu kostelu 

zvětšena a značně rozšířena, takže převýšila malé náměstí. V pohnutých dobách se stal 

Křížový vrch oblíbeným shromaždištěm zbožných měšťanů a svou polohou v tichém 

ústraní, vzdáleném všemu ruchu života ve městě, přímo lákal k tomu, aby se stal místem 

nábožného rozjímání. Na jeho úbočí nad dřevěnými schody byly postaveny čtyři kaple. 

Na mostku pod schody byla postavena socha Rozloučení s P. Marií, na stráň vrchu byla 

přenesena skupina dalších soch. Vyvrcholením cesty se stala Kalvarie na vrcholku 

pahorku představující sousoší tří křížů s P. Marií a Janem. Tyto sochy pochází 

pravděpodobně z dílny Jiřího Pacáka. 
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Příloha 21: Největší stromy na světě (Quammen, 2012 – upraveno) 

 

V Národním parku Sequoia v nadmořské výšce asi 2 100 metrů v pohoří Sierra Nevada 

v Severní Americe se tyčí obrovský strom. Jeho rezavě červený kmen pokrytý silnými 

vrstvami zvrásněné kůry má u země průměr osm metrů. Kdybyste chtěli zahlédnout 

jeho vrcholek nebo zakláněli hlavu, abyste si prohlédli tvar jeho koruny, bolelo by vás 

za krkem. Strom je tak veliký, že ho jen stěží můžete spatřit celý. Před zhruba 90 lety ho 

lidé z obdivu pojmenovali Prezident. Je to sekvojovec obrovský.  

 

Není to největší strom na Zemi. Co do velikosti je v pořadí druhý. (Největší sekvojovec 

se jmenuje Generál Sherman a nachází se také v Národním parku Sequoia.) Není tak 

vysoký jako nejvyšší sekvoje vždyzelené na západním pobřeží USA; ovšem výška není 

všechno – svou mohutností předčí i pobřežní sekvoje vždyzelené. Jeho odumřelý  

a bleskem sežehlý vrcholek se zvedá do výše 75 metrů.  

 

Tyto stromy rostou vysoko a mají širokou korunu, protože soutěží s jinými stromy, kdo 

dosáhne výš a dál do míst, kde je voda a kde svítí slunce. A nepřestávají růst, když 

dosáhnou dospělosti, jako suchozemští savci nebo ptáci. Vzhledem k neustálé nutnosti 

hledat zdroj, a protože má dost času, může být obrovský a růst stále dál. Sekvojovce 

obrovské jsou gigantické, protože jsou velice staré. 

 

Jsou tak staré, jelikož přežily všechny hrozby, které je mohly zahubit. Jsou příliš silné 

na to, aby je vyvrátil vítr. Jejich jádro a kůra jsou plné látek, které je chrání proti 

rozkladným houbám. Brouci, kteří se zavrtávají do dřeva, je nijak zvlášť netrápí. Jejich 

silná kůra je odolná proti plamenům. Požáry na okolní půdě ve skutečnosti populaci 

sekvojovců prospívají, protože vypalují jejich konkurenci, otevírají jejich šišky a díky 

slunečnímu záření a výživnému popelu umožňují růst jejich semenáčkům. Blesk může 

poškodit vysoké dospělé stromy, obvykle je však nezničí. Takže rostou dál do výšky  

po celá tisíciletí.  

 

Dalším faktorem, který může ukončit život velkých stromů, je samozřejmě kácení. 

Během 19. a na začátku 20. století padlo mnoho obřích sekvojovců za oběť sekyře. 
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Avšak dřevo oněch starých obrů bylo tak křehké, že kmeny se často roztříštily, když 

dopadly na zem, a co zbylo, mělo jako stavební dříví pramalou hodnotu. Vzhledem 

k obtížné manipulaci s kládami o průměru šest metrů prostě nestálo za to stromy kácet. 

Brzy se ukázalo, že sekvojovce obrovské jsou cennější živé a nepokácené. 

 

Sekvojovce obrovské se dožívají nepředstavitelného stáří – 2 000 až 3 000 let. Většina 

dospělých sekvojovců vypadá, jako by jim odumřel vrchol – dodnes se neví, co je 

vlastně příčinou. Pravděpodobně jde o poškození bleskem nebo jde o zhoršenou 

schopnost čerpat vodou ze země do takové výšky.  

 

Otázky: 

 

1. Jaký druh stromu je považován za největší na světě?  

 

 

2. Jak jsou pojmenovány dva největší stromy tohoto druhu?  

 

 

 

3. Označ na mapě, kde tyto  

stromy rostou.  

 

 

 

4. Jak se sekvojovce chrání  

před požáry? 

 

 

5. Co je pravděpodobně příčinou odumřelého vrcholu většiny sekvojovců? 
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Příloha 22: Dřevo nebo plast? (www.mezistromy.cz - upraveno) 

 

 

Jaké předměty z plastu používáš? 

 

 

Jaké předměty ze dřeva používáš? 

 

 

 

Jaké výhody/nevýhody mají výrobky ze dřeva/plastu? 

 

            VÝHODY     NEVÝHODY 

 

 

DŘEVO 

 

 

 

 

           VÝHODY     NEVÝHODY 

 

 

PLAST 
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Přečti si následující texty a podtrhni výhody dřeva (plastu) zelenou pastelkou  

a nevýhody dřeva (plastu) červenou pastelkou. 

 

DŘEVO 

Dřevo a dřevěné výrobky používali lidé odnepaměti. Dřevěný klacek byl jedním  

z prvních nástrojů předchůdce člověka. Pokud dřevo spotřebováváme stejnou rychlostí, 

jakou dorůstají stromy, ze kterých bude opět dřevo získáno, jde o obnovitelnou 

surovinu. Při správném hospodaření jí budeme mít stále dostatek. Dřevěný odpad je 

materiál, který se v přírodě bez problémů rozkládá. Dřevo (čisté, nenatřené 

syntetickými barvami) lze pálit doma v krbu či kamnech. Popel ze dřeva lze dát  

na kompost. Zpracování dřeva z poraženého kmenu do podoby hotového výrobku trvá 

poměrně dlouho. Dřevo je citlivé na vodu, při zvýšené vlhkosti v okolním prostředí  

se životnost dřevěných výrobků výrazně snižuje. Jako přírodní materiál je dřevo 

náchylné k poškození hmyzem, hnilobou nebo plísněmi. 

 

PLASTY 

První plast, celuloid, byl vyroben v roce 1872. Od začátku 20. století lidé vynalézali 

nové druhy plastů, které postupně ve všech odvětvích lidské činnosti nahradily dříve 

používané přírodní materiály. Výrazněji začaly být plasty používány od poloviny  

20. století, které je také nazýváno stoletím plastů. Plast je lehký a odolný materiál. 

Vlastnosti plastu umožňují snadno vyrábět předměty rozmanitých tvarů a ve velkém 

množství najednou. Plasty se vyrábějí převážně z ropy a uhlí, kterých ovšem máme 

omezené množství. Jde o materiál umělý, proto se v přírodě špatně rozkládá. Plastové 

výrobky umíme recyklovat (znovu využít) v omezené míře, výrobky z recyklovaných 

plastů jsou nižší kvality, než z plastu „nového“. 
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Příloha 23: Fotografie z projektu Člověk a les (fotografie autorky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci tvoří plakát s významem lesa pro člověka. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci vybírají potravu vhodnou pro lesní zvěř. 
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U krmelce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci hledají stopy, které v lese zanechal člověk. 


