
Lesní  
pedagogika

PROGRAMY PŘIPRAVUJÍ A VEDOU 
ZKUŠENÍ LESNÍ PEDAGOGOVÉ,  

KTEŘÍ ABSOLVOVALI 
CERTIFIKOVANÝ KURZ LESNÍ 

PEDAGOGIKY.

Motto: 
O LESE SE UČIT V LESE
CO JE LESNÍ PEDAGOGIKA?
n  předávání informací o lese 

a hospodaření v něm zábavnou 
a poutavou formou prostřednictvím 
lesního pedagoga

n  zážitkové poznávání lesa, kdy se 
účastníci aktivit lesní pedagogiky učí 
vnímat les všemi smysly

n  jedna z variant environmentálního 
programu pro ZŠ a SŠ

JAKÉ JSOU CÍLE  
LESNÍ PEDAGOGIKY?
n  prohloubit zájem veřejnosti o les, 

přírodu a dřevo jako obnovitelnou 
surovinu

n  objasnit úlohu lesníka a myslivce 
v rámci trvale udržitelného 
hospodaření v lese

n  budovat a podporovat pozitivní vztah 
veřejnosti k lesnímu hospodářství.

CO NABÍZÍME?
n  zážitkové výukové programy  

pro MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové kroužky  
a jiné organizované skupiny dětí 

n  návštěvy v MŠ, ZŠ, SŠ
n  sestavení programu s návazností  

na probíraná témata ve škole

KOMU JE LESNÍ PEDAGOGIKA  
URČENA? 
n  všem věkovým kategoriím,  

především však dětem a mládeži



MŠ: STROMY V LESE
Děti se jdou společně s lesním pedagogem 
podívat do lesa nebo parku poblíž mateřské školy. 
Program je zaměřen na vývoj stromu od semínka 
až po dospělý strom. Děti se naučí, jak se mají 
správně chovat v lese. Délka programu je 90 
minut, lze uzpůsobit podle počasí a věku.

MŠ: ZVÍŘÁTKA V LESE
Děti se jdou společně s lesním pedagogem  podívat 
do lesa nebo parku poblíž mateřské školy. Naučí se, 
jak se mají správně chovat v lese a jaká zvířata zde 
potkají. Dozví se, že o zvěř v lese se starají myslivci, 
a zahrají si spoustu her. Délka programu je 90 
minut, lze uzpůsobit podle počasí a věku.

MŠ: JAK SI POVÍDAJÍ ZVÍŘÁTKA
Program ve třídě s lesním pedagogem, kde se 
děti se naučí, co mají dělat, když najdou v lese 
samotné mládě, seznámí se s naší zvěří a její 
zvukovými projevy. Program je založený na ukázce 
obrázků zvířat, trofejí a samozřejmě hlasů zvířat 
předvedených pomocí vábniček. Délka programu 
je 45minut, lze zopakovat pro více tříd po sobě.

ZŠ: VÝLET NA KNÍŽECÍ STOLEC
Celodenní výlet po naučné stezce na rozhlednu na 
Knížecím stolci. Na svačinu si děti mohou přinést 
buřty na opečení na ohýnku.

ZŠ: ŽIVOT V LESE
Exkurze do lesa u okolí školy nebo ve vojenském 
prostoru. Program s výkladem a hrami je zaměřen 
na lesní ekosystém, stromy, zvěř a hmyz. Na 
svačinu si děti mohou přinést buřty na opečení na 
ohýnku. Délka 3 hodiny nebo dle dohody.

ZŠ: DO LESA S HAJNÝM
Jedná se o exkurzi do lesa ve vojenském prostoru 
s místním hajným. Program je zaměřen na ukázku 
lesa a poznání činností lesníků, které se zrovna 
odehrávají v lese. Na svačinu si děti mohou přinést 
buřty na opečení na ohýnku. Délka dle dohody. 

ZŠ: POVÍDÁNÍ O NAŠICH ŠELMÁCH
Program ve třídě s prezentací na interaktivní 
tabuli a ukázkami lebek a kůží. Délka 45 minut na 
jednu třídu, lze zopakovat pro více tříd po sobě.

ZŠ: POVÍDÁNÍ O NAŠICH BÝLOŽRAVCÍCH 
Obdoba programu o dravých šelmách, tentokrát 
o býložravé zvěři. Délka programu je 45 minut na 
jednu třídu, lze zopakovat pro více tříd po sobě.

ZŠ: POVÍDÁNÍ O ČESKÉ MYSLIVOSTI
Prezentace na interaktivní tabuli o činnosti 
myslivců, péči o zvěř, mysliveckých zvycích 
a tradicích. Vše doplněno ukázkami trofejí, kůží 
zvěře i pomůcek myslivců. Délka 45 minut na 
jednu třídu.
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