
Tematická a turistická vycházka s názvem 

 

CESTIČKOU DO LESA ZA ZVÍŘÁTKY A ZA POKLADY LESA 

 

   Integrovaný blok: PAN PODZIM ČARUJE 

   Téma: PODZIM V LESE 

 

Cestu do lesa jsme podnikli linkovým autobusem. Děti byly poučeny o vhodném 

chování v autobuse vzhledem k ostatním cestujícím a panu řidiči. Pověděli jsme si o nutnosti 

zakoupit si jízdenku do cílové stanice. Pan řidič byl ochotný a zastavil nám přímo u cesty 

vedoucí do lesa. Tady jsme si formou otázek paní učitelek a odpovědí dětí nastavily pravidla, 

kterými je nutné se řídit při pobytu v lese. Děti si všimly cedulky na stromě a zvídavě se 

ptaly, co je na ní napsáno. Byl tam „zákaz skládky, prostor je monitorován.“ Vysvětlily jsme 

dětem, co to znamená. 

 

 
 

Na začátku naší vycházky jsme navštívily odchovnu bažantů, kde děti poznaly rozdíl 

mezi bažantím kohoutem a slepicí, slyšely, jaký zvuk vydává bažant, viděly a jmenovaly, čím 

se živí. 

V lese děti pozorovaly různé druhy listnatých stromů s barvícím se listím, seznámily 

jsme je s jejich názvy, pozorovaly kmen pokrytý kůrou, korunu s listy, do země vedoucí 

kořeny, poslouchaly zpěv ptáků. Dostaly za úkol, kdo první najde strom jehličnatý, 

pojmenovaly jsme si jej / borovice/, prohlédly si jehličí a šišky spadané pod ním. 

Zastavily jsme se u krmelce, řekly si, proč jsou v lese, nasypaly jsme tam pro zvířátka 

nasbírané kaštany, žaludy a jablíčka, které jsme si s sebou přivezly v batůžkách. 

 

                



Cestou lesem jsme pozorovaly různé druhy hub, všimly jsme si jejich barevné 

rozmanitosti, jedlé jsme si nasbíraly. Ty si děti mohly odnést domů, ostatní jsme pro okrasu 

nechali na místě. Pohovořily jsme o nutnosti sbírat jen ty houby, které dobře známe / 

nebezpečí nevolnosti, či dokonce otravy/. 

 

 
 

V lese jsme si přečetly a prohlédly tabule s vyobrazením stromů, rostlin a živočichů, 

které můžeme v lese vidět. 

Několikrát jsme narazily v lese na věci, které do lesa nepatří. Děti si jich samy všimly 

a upozornily na ně. Samy přišly na řešení, kam s nimi, abychom si zachovaly pěkný les, 

pěkné životní prostředí. 

     

 
 

 

 

 

 

 



Děti v lese na odpočívadle s lavičkami posvačily, snědly si dobrůtku, kterou si 

přinesly v batůžku, napily se. 

 

 
 

Bylo krásné počasí, děti měly dostatek energie, byly zvídavé, proto jsme zvolily cestu 

zpět do školky pěšky. Děti objímaly stromy, pozorovaly šípky, hloh, další druhy hub, 

vysvětlily jsme si, co je alej /lípa – lipová alej/ a proč mají některé stromy odřezané větve. 

Děti samy upozorňovaly na věci, které je upoutaly. 

Všichni /děti i učitelky/ jsme si vycházku moc užily, spoustu věcí jsme viděly, děti se 

vyběhaly a dostaly velikou pochvalu za to, jak celou cestu krásně zvládly. 

Do igelitových tašek jsme si nasbíraly přírodniny / kůru, mech, šišky, náletové 

stromečky, borůvčí, houby, listy, větvičky s šípky, hlohem/, ze kterých jsme si odpoledne ve 

školce vyrobily pařezovou chaloupku pro Křemílka a Vochomůrku, na interaktivní tabuli si 

pustily pohádku „Jak měli hodiny se zlou kukačkou“. Společně jsme si dojmy z vycházky 

zopakovaly. 

 

 
 

 

 


