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8 
lesnických táborů

      o letních prázdninách

Jaký byl rok 2020 v číslech?

Pandemie covid-19 způsobila uzavření škol a omezila možnos�  shromažďování, tedy 
výrazně omezila konání akcí lesní pedagogiky. Akcí lesní pedagogiky bylo sice méně 
než v předchozích letech, ale lesní pedagogové připravili mnoho dalších ak� vit pro 
veřejnost, které pro jejich specifi čnost nebylo možné do sta� s� ky zahrnout. Příklady 
najdete na dalších stranách.
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Lesní pedagogika očima účastníků

Nejvíce se mi líbilo, jak jsme hráli na veverky a mohla jsem zasadit strom 
v lese, a chtěla bych, aby se to opakovalo každý rok.
Evelínka, 2. třída, účastnice letního tábora

Právě jsme se synem vyti skli lesní pohádky, které nám výborně poslouží 
na čtení před spaním. Hlavně v tomto období jsem velice vděčná za podněty, 
jak zabavit děti . 
Mar� na, reakce na online materiály

Přizpůsobit se jakékoliv situaci je pro lesního pedagoga samozřejmostí . 
Varianta naučných kvízových stezek přímo v lese a pro každého se v  současné 
době ukázala jako velmi dobrá forma lesního vzdělávání (o  lese v lese)!
Ing. Beata Sýkorová, Lesy hl. m. Prahy



Co se dě�  naučily v lese?

Jak roste les Funkce lesa

Chování v lese Obnova lesa

Jak dlouho les roste?
Proč se o něj lesníci starají?

Jaký mají lesy vliv na zdraví lidí?

1. 2.

3. 4.

Může se v lese jezdit na kole i mimo 
cesty?

Proč jsou některé stromky v lese za 
plotem?



Procházky v lese 

 Soutěže pro dě� Nové materiály 
na www. lesnipedagogika.cz

Národní kolo jubilejního 10. ročníku 
lesnické soutěže YPEF proběhlo online.Rodiny společně plnily úkoly v lese.

2.

3. 4. Online soutěž

1.

Dě�  hrály online hru Doktor lesa a 
vyplňovaly nové pracovní listy a kvízy.

Mnoho malých umělců posílalo 
svá  díla do soutěží.

Lesní pedagogika online



O lese v lese s lesníkem

To je pro mě po více než 15 letech  praxe  lesního 
pedagoga ideální kombinace, jak  dnešním 
dětem nejlépe zprostředkovat, co nám všem lesy 
poskytují, a ukázat jim jejich nezastupitelnou roli. 
Je málo povolání, která mají možnost ukázat svá 
pracovní prostředí a  práci zblízka a formou her 
a  zážitků ji přiblížit a vysvětlit. My lesníci tuto 
výhodu máme. Více než rok trvající epidemie 
covidu-19 nám sice akce lesní pedagogiky omezila 
na minimum, ale doufám, že se k nim brzy vrá� me.

Ing. Michal Synek, Ph.D., ředitel pobočky Olomouc, Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

Kdo je lesní pedagog?

To je pro mě po více než 15 letech  praxe  lesního 
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Kdo organizuje lesní pedagogiku?

Lesní pedagogiku v ČR organizuje pracovní skupina, kterou v roce 2007 
ustavilo Ministerstvo zemědělství jako svůj poradní orgán.

Tato pracovní skupina metodicky a koordinačně zaš� ťuje 
lesní  pedagogiku  v  ČR a organizuje celorepublikové akce pro veřejnost.

Podporuje také průběžné vzdělávání lesních pedagogů a zastupuje
ČR na mezinárodní úrovni.

Koordinátorem pracovní skupiny je
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Členy pracovní skupiny jsou:

www.uhul.cz
Informace o lesích



Díky lesní pedagogice dě�  získají k lesu vřelý vztah a porozumí práci lesníků.

Lesní pedagogové, což jsou speciálně vyškolení lesníci pro práci
s veřejnos� , připravují v rámci akcí lesní pedagogiky pro dě�  hry a další

ak� vity. Díky tomu dě�  pochopí, co se v lese děje, čím je pro nás
přínosný a jak se o něj lesníci starají.

Akce pro veřejnost pořádají organizace zabývající se správou lesních
majetků, hospodařením v lesích a lesnické školy

po celé České republice.

www.lesnipedagogika.cz
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