
           Výlet do lesa v Prasku 

 

Den: středa 27. 9. 2017 

Čas: 7.35 hod. odjezd autobusem a ve 12.00 hod. návrat do Bydžova 

Cíle: 

• Pohybovat se jistě a koordinovaně v přírodním terénu 

• Rozlišovat správné x nežádoucí chování v přírodě 

• Osvojit si poznatky o přírodním prostředí, seznámit děti s rostlinami, 

stromy ( listnaté, jehličnaté) a plody lesa 

• Uvědomit si možná nebezpečí – plody jedlé a nejedlé, jedovaté 

• Rozlišovat hlavní znaky podzimu 

 

Dnes jsme si do školky pospíšili, abychom stihli autobus, který nás dovezl do 

nedalekého Prasku, kde jsme strávili celé dopoledne v lese. Využili jsme 

předpovědi meteorologů, kteří slibovali krásný slunečný den a ten se opravdu 

vydařil. Sluníčko sice vykouklo až později, ale nám to vůbec nevadilo, i tak bylo 

příjemné podzimní dopoledne. 

Cestou do lesa jsme prošli částí vesnice, pozorovali zahrádky, barvy kolem nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po příchodu do lesa jsme okamžitě poznali následky včerejšího celodenního 

deště, cesta byla opravdu dost zablácená, dětem to sice vůbec nevadilo, naopak 

chůze v blátě byla pro ně dobrodružstvím, ovšem rodičům připravily trochu 

práce, když poté museli dát do pořádku jejich oblečení☹. Ale v době 

automatických praček je i tohle maličkost😊. 

 

 

Pověděli jsme si, jak se správně v lese chováme a proč, upozornili jsme děti ještě 

před vstupem do lesa na to, že nesmí pojídat žádné plody, bobule, které můžeme 

najít. Našli jsme si vhodné místečko, kde se děti nasvačily a posilnily a že jim na 

čerstvém vzduchu chutnalo! 

 



A potom to začalo! Jé, tady je houba! A tady další dvě! A další! Já mám taky! Ani 

jsme nemuseli hledat, houby byly téměř všude. A tak jsme sbírali a sbírali. Našli 

jsme samozřejmě i nějaké nejedlé, ale děti brzy rozeznaly, které jsou ty pravé! 

Moc je sbírání bavilo. Vysvětlili jsme si, že do nejedlých hub nekopeme, ale 

necháme je růst, protože naše „kytičkové pravidlo“ nám říká, že chráníme 

přírodu. 

 

 



Krom hub jsme pozorovali stromy, rozdíly 

mezi listnatým a jehličnatým, žaludy, 

šišky, mech, zbarvující se listy na 

podzim, sledovali jsme malou žabku, 

slimáka, děti stavěly domečky 

z přírodnin. Pověděli jsme si, která 

zvířátka v lese žijí a jak se o ně můžeme 

starat. Čichali jsme vůni lesa, poslouchali 

zvuky lesa, vnímali jeho barvy. 

Připomněli jsme si základní znaky podzimu, o kterých jsme si pověděli již ve 

školce.  

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 



Celé dopoledne nám rychle uteklo a my jsme se již museli vydat na cestu zpět. 

Prožili jsme velmi příjemný čas strávený v přírodě a na čerstvém vzduchu, 

báječně jsme si to užili a ještě se přitom dozvěděli spoustu nových poznatků. 

Příjemně unaveni jsme se vrátili do školky na dobrý oběd a zakončili tak krátký 

týden před státním svátkem. 

 

 

 


