
Lesní pedagogika – Městské lesy Český Brod 

Mottem lesní pedagogiky je „O lese se učíme v lese“. Programy připravuje lesní pedagog – 
lesník a informace o lese a hospodaření v něm předává zábavnou formou her a zážitků. 
Městské lesy Český Brod hospodaří na ploše 817 ha, trvale udržitelným způsobem a s 
ohledem na mimoprodukční funkce lesa. Rekreační a vzdělávací funkci lesa rozvíjejí tak, že 
se spolupodílí na budování naučných stezek, rozmísťují odpočívadla a realizují pro ZŠ i MŠ 
lesní pedagogiku. 

Obecné instrukce k programům: 

Cena: 35Kč/dítě (fakturou od městských lesů) 
Počet účastníků: 15-30 
Co s sebou na programy: terénní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití, tužka, blok, 
šátek, ideálně též jmenovky dětí 
Doprava: linkovými autobusy na zastávku „Doubravčice,,Rozc.Vrátkov“ (z Českého Brodu 
žst. v 8.22, 11.55, 12.55 a 16.55 přes Tismice, Mrzky; z Mukařova v 8.31, 10.35, 12.35, 
13.35, 14.35, 17.35 přes Doubravčice, Tismice, Mrzky na Český Brod) 
Rezervujte si prosím termíny v předstihu, kapacita je omezená. Program probíhá v terénu za 
každého počasí. V případě silných srážek je však možné jej v den konání po dohodě zrušit. 
V době, kdy probíhá program, nese za žáky zodpovědnost doprovodný pedagogický dozor. 
Za kvalitu programu je odpovědný lektor. 
Kontakt: Jan Žák 725 957 414, zak@cesbrod.cz

O zvířátkách 

Děti se seznámí se drobnějšími i většími obyvateli lesa a způsobem jejich života. Naučí se 
hovořit řečí zvířat a zúčastní se krmení daňků. 

Čas: 4,5 hodiny vč. přestávek 
Roční období: jaro - podzim 
Výstupy: 
- Zná zásady chování při pohybu
v lese
- Rozumí vztahu lovec - kořist
- Seznámí se s péčí o zvěř ve
volné přírodě
- Povšimne si v terénu známek
pobytu zvěře
Dle RVP:
Vzdělávací oblast:
Dítě a jeho tělo – rozvoj a
užívání všech smyslů, vytváření
zdravých životních návyků
Dítě a svět – vytváření povědomí
o přírodním prostředí
Rozvíjené klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské a činnostní



Jak si žije strom 
 
Spolu se strážcem lesa odhalíme 
některá tajemství, která les ukrývá, a 
poznáme jej všemi smysly. Povíme si, 
jak se chovat v lese a budeme se na něj 
dívat zblízka i z daleka. 
 
Čas: 4,5 hodiny vč. přestávek 
Roční období: jaro-podzim 
Výstupy: 
- Zná zásady chování při pohybu v lese 
- Všímá si rozmanitosti stromů a jejich 
životních podmínek  
- Učí se vnímat detaily a soustředit se na 
vjemy sluchové i čichové  
Dle RVP: 
Vzdělávací oblast:  
Dítě a jeho tělo – rozvoj a užívání všech smyslů, vytváření zdravých životních návyků 
Dítě a svět – vytváření povědomí o přírodním prostředí 
Rozvíjené klíčové kompetence: 
Kompetence k učení 
Kompetence komunikativní 
Kompetence sociální a personální 
Kompetence občanské a činnostní 
 
 


