


DOPIS PRO RODIČE

Krásný den, milí dospěláci, dovolte,  
abych se představila, jsem školní ponožka. 

Naše celá třída plánuje báječné dobrodružství v lese. Při našich výpravách chceme objevovat 
les všemi smysly, hledat krásná místa, přírodniny i neopakovatelné zážitky. Naučíme se lépe 
dívat, naslouchat, cítit. Vyzkoušíme si, jak zachytit své zážitky a jak je sdílet s ostatními. 

Díky lesním výpravám zažijeme učebnici přírody přímo kolem sebe na vlastní kůži. Přípravy 
na výpravu nás naučí, jak se vybavit a bezpečně pohybovat v terénu. Ohlédnutí po lesní výpravě 
ve třídě přinese nové zkušenosti s vyprávěním, pastelkami i divadlem. Možná děti nalákají i Vás 
a třebas i Vy zažijete krásný čas v lese. Nechte se překvapit.

Můžete i trochu pomoci. Celou třídu budou do lesa doprovázet veselí přátelé – a to ne ledajací. Ponožky. Připravte 
prosím dětem do školy jednu ponožku (klidně nějakou lichou). Ve třídě z nich vzniknou ponožkoví průvodci. A pak 
už děti čeká jen velké radostné dobrodružství.

Těšte se s námi na výjimečné zážitky a spoustu nových věcí, které se naučíme přímo v praxi. 
Děkujeme za Vaši podporu. Je pro nás velmi důležitá.

Vaše třídní ponožka

(Učitel/ka:) A pro ty z Vás, kteří by chtěli slyšet i věcnější informace seriózním tónem, dodávám: naše třída 
je zapojená do mezinárodního programu Les ve škole. V jeho rámci nás čeká roční projekt, jehož průvodci 
jsou ponožky. Podnikneme celkem tři výpravy do lesa v různých ročních obdobích, ponožky pokaždé dětem 
připraví různé úkoly a hry. Po návratu si děti zahrají ve třídě ponožkové divadlo, v kterém si znovu své zážitky 
z lesa připomenou. Někdy možná budou děti dodělávat něco i doma, možná vám přinesou ukázat svůj Lesní 
deník. A na závěr projektu chystáme překvapení i pro Vás! Ale o tom zatím už ani slovo…



M

1. + 2. lekce: 
PŘÍPRAVA DO PODZIMNÍHO TERÉNU 
(2–3 × 45 min.)

Cíle lekce – žák/žákyně:
vytvoří si lesního ponožkového průvodce a svůj Lesní deník.
sdílí svá očekávání (případně i obavy), co může zažít v lese.
připraví si seznam věcí, které jsou vhodné si vzít na výpravu do lesa.
zopakuje si nároky obyvatel lesa na klid (trávení času, hnízdění, vyvádění mláďat).

1. krok: Seznámení se s ponožkami  15–20 min.   ponožky, fixy (pratelné i permanentní)

2. krok: Lesní deník mé ponožky  20–30 min.   prázdné papíry A4, sešívačka, 
případně nakopírované stránky 
Lesního deníku

3. krok: Příprava průvodců  25 min.  PL Jak se těšíš do lesa

4. krok: Ponožkové desatero  20 min.  PL Ponožkové desatero

5. krok: Co do batohu  15 min.  PL Co do batohu

6. krok: LAPAČ ZÁŽITKŮ  5 min.   papírová krabice, krabičky, papíry, 
lepidla, pastelky, papírové sáčky, atd.

PŘED LEKCÍ: Připravte jednu větší papírovou krabici jako LAPAČ ZÁŽITKŮ (nejlépe i s víkem – např. 
krabici od papírů do kopírky A4).

1. KROK  15–20 min.
Žáci si přinesli do školy své oblíbené/liché ponožky, teď se 
společně ve třídě připraví na první lesní výpravu. Představte 
žákům svou ponožku a přivítejte ostatní ponožky. Když 
si děti nasadí své ponožky, zkusí si s nimi trochu zahrát 
a vyzkoušet, jak nejlépe vytvořit pusu ponožky. Ukažte žákům, 
jak mohou jednoduše namalovat své ponožce pusu, nos, oči, 
uši. Některým žákům se bude lépe malovat ponožku na lavici, 
některým, když ji budou mít na ruce – raději jim ukažte obě varianty. Můžete využít nejprve pratelné fixy 
a ty pak obtáhnout permanentními fixami (ponožky lze malovat i jen pratelnými, ale po čase mohou pouštět 
barvu na dětské prsty). Když jsou ponožky nakreslené, žáci si je mohou navzájem představit. Ponožky si 
řeknou, jak se jmenují, případně na co se do lesa nejvíc těší.

TIP PRO UČITELE

Tři návazné lekce (PŘÍPRAVA – VÝLET – 
OHLÉDNUTÍ) by měly být realizovány co 
nejblíže u sebe. Pomůže to žákům lépe 
pracovat se zážitky a vzpomínkami.
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Pokud máte prostor a čas, můžete své ponožky dozdobit (např. použít lepidlo, tavnou pistoli a dotvořit oči, 
uši, nos pomocí přírodnin – semínka stromů, fazole, hrách, len, slunečnice, zrnka kávy apod.).

2. KROK  20–30 min.
Rozdejte žákům papíry na vytvoření Lesního deníku, nebo papírové desky nebo čtvrtky, pokud jste se 
rozhodli pro Lapbook. Můžete použít volné bílé papíry A4, nebo nakopírujte ukázkové listy Lesního deníku 
z metodiky. Žáci listy přehnou, společně s dospělým sešijí sešívačkou a podepíší (pokud umí) a vybarví si 
úvodní stránku (kdo chce, může vybarvení dokončit doma). 

Variantou je samozřejmě i možnost, že žákům rozdáte k vybarvení již připravené a svázané deníky.

3. KROK  25 min.
Než žáci vyrazí do lesa jako průvodci svých ponožek, je třeba, aby se trochu zamysleli nad tím, co mohou 
v lese zažít. Tato aktivita může pomoci dětem, které mohou mít obavy z některých věcí/zážitků v lese. 
Pokud chcete, můžete žákům opět zahrát krátké divadélko s ponožkami:

První ponožka: „Jé, tak se nám to blíží. Já už se do toho lesa těším.“
Druhá ponožka: „Já vlastně nevím, co čekat. Na co se těšit. Jak vlastně les vypadá?“
První ponožka: „Myslím, že je to jistě místo plné vůní, barev a radosti. Tak jsem si to alespoň vždy 
v botě představovala.“
Druhá ponožka: „To já mám taky nějaké představy, ale jaké to bude ve skutečnosti? Co děti, nemohly 
by nám poradit, jaké to v lese je?“

Požádejte žáky, aby nejprve sami vymysleli příklady: Co krásného by chtěli ponožkám v lese ukázat? Na co 
se těší, když jdou do lesa? Pak společně s celou třídou sdílejte nápady, zážitky, obavy.

Vysvětlete žákům, jak mohou vyplnit PL Jak se těšíš do lesa v Lesním deníku. Označí obrázky 
v PL – usměvavým/ zamračeným obličejem – podle toho, zda se na danou věc těší, nebo ne – co se jim v lese 
líbí a co ne. Každý to máme trochu jinak. Žáci mohou dokreslit i své vlastní obrázky, na co se těší. 
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Po vyplnění ve třídě sdílejte, kdo co kam zařadil. Nehodnoťte nápady dětí, jen sdílejte jejich očekávání 
a případné obavy.

Na závěr můžete shrnout za celou třídu a k případným obavám se pokusit vymyslet, co by nám 
pomohlo např.:

Nepříznivé počasí – Co vás napadá, pomůže nám, když se dobře oblékneme? Jak se do lesa vhodně obléknout? 
(např. pohodlné boty a oblečení do terénu, dlouhé kalhoty, bundu, pláštěnku proti dešti)

Není špatné počasí na výlet, jen špatně oblečený výletník.

Divoké šelmy (rys, vlk, medvěd) – v našich lesích je jich málo a vyskytují se opravdu jen na pár vzácných 
místech (v horských lesích, u hranic apod.). Pravděpodobnost, že v ČR v běžném lese potkáte divokou šelmu, 
je minimální. Šelmy si dávají velký pozor, aby se lidem vyhnuly. 

Ačkoli jsou to šelmy, lidí se bojí a potkat nás nechtějí.

Prasata divoká – na některých místech v ČR jsou přemnožena, a tak často nacházíme stopy po jejich pobytu 
(zrytou zem, blátivé stromy od jejich drbání, stopy). Jsou to však noční zvířata, a tak přes den spí hluboko 
v lesích schovaná tam, kde lidé nechodí a neruší je. 

I prasata před lidmi utíkají, jak jen mohou. Bojí se, že budou zastřelena.

Klíšťata a bodavý hmyz – někdy je těžké objevovat les, když vám stále bzučí u uší. A tak je dobré se 
připravit – vzít si dlouhý rukáv i kalhoty, použít přípravky, co „hmyzákům“ nevoní (repelenty přírodní nebo 
chemické) a hlavně se po návratu z lesa pečlivě zkontrolovat.

Recept na tinkturu proti klíšťatům:
Složení: 1 pytlík rozmarýnu, 1 lžíce bílého vinného octa, 1 l vody. 
Výroba: 1 litr vody přivedeme k varu. Odstavíme a vložíme rozmarýn, louhujeme do vychladnutí. 
Po vylouhování a vychladnutí přefiltrujeme a přidáme 1 lžíci bílého vinného octa. Uchováváme v ledničce.
Návod na používání:
Tinkturu naplníme do rozprašovače (například po mycím prostředku důkladně vymytém). Před vycházkou 
do lesa nebo na zahradu či chatu rozstříkáme tinkturu po těle a případně na oblečení.

Pokud na sebe dáváme dobrý pozor, nemusíme se v lese ničeho bát.

Pohyb v lesním terénu – někdy to je hodně jiné – běhat po nerovné zemi v lese, přeskakovat větve a pařezy. 
Občas možná zakopneme, škrábneme se, šlápneme do bahna. Ale to vše patří k báječnému lesnímu 
dobrodružství.

Naše tělo je připravené na pohyb venku, jen musíme vše pomalu vyzkoušet a natrénovat. Pak budeme 
skuteční lesní terénní průzkumníci.

Les je plný radostného dobrodružství. My se dobře připravíme, a pak si to užijeme.
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4. KROK  20 min.
Tento krok můžete opět motivovat pomocí ponožky/ponožek. 

Scénka: „Jé, já už se nemohu dočkat, až budeme v tom lese. Já se hned přidám k ptáčkům 
a začnu křičet na celý les. Taky si chci vyzkoušet v lese zrýt nosem kus cesty a kořeny, jako to 
prý dělají divočáci. Nebo okousat větvičky smrčku, jako hladový srnec. Co ještě můžu v lese 
podniknout?“

Děti pak ponožce vysvětlují, co se v lese může a co ne. Důležité je motivovat žáky, aby ponožce vysvětlovali, 
proč tomu tak je. Pomocí PL Ponožkové desatero si žáci připraví pravidla, která představí svým ponožkám, 
aby pochopily, jak se v lese mají chovat a proč. Když žáci v PL vyplní, co by se v lese nemělo dělat, zkuste 
pomocí obrázků sestavit Ponožkové desatero celé třídy – na tabuli či velký papír nalepit obrázky, které 
společně vyberete. Aby plakát působil jako pozitivní motivace, můžete začít s obrázky znázorňujícími lákavé 
věci (co v lese můžeme dělat), a až na konec plakátu dát pár obrázků, na co si dát v lese pozor (co by mohlo 
v lese rušit). Obrázky nalepujte na levou stranu a napravo si nechte místo pro zhodnocení. Takto vyrobený 
plakát můžete nechat viset ve třídě. Budete s ním opakovaně pracovat. 

5. KROK  15 min.
Pokud máte čas a chuť, můžete žáky 
motivovat opět krátkou scénkou: 

Scénka batoh: Učitelská ponožka vysype 
plnou igelitku věcí na stůl nebo na podlahu 
(velké knihy, míč, deštník, ručník, mýdlo, 

bačkory, hrneček, polštář, houbu…). „Podívejte se, co jsem si už 
zabalila do lesa. Myslím, že mám vše, co bych mohla potřebovat. 
A dívejte, jakou mám bezva tašku.“

Žáci mohou krátce reagovat a vysvětlovat ponožce, co si 
myslí, že je opravdu třeba do lesa, a do čeho si to vše zabalit. 
Pak využijte PL Co do batohu. Žáci mají za úkol zaškrtnout, 
co do batohu nepatří, a zvýraznit, co si do svého batohu na výpravu dají. Po vyplnění společně ve třídě 
sdílejte a znovu můžete vysvětlit ponožce, co si má připravit. Případně zdůrazněte, co si žáci mají určitě vzít 
na společnou výpravu. PL můžete následně vlepit do Lesního deníku (pokud není již zkopírovaný).

6. KROK  5 min.
LAPAČ ZÁŽITKŮ je místo, kam si mohou žáci schovávat malé „poklady“, 
které během lesních výprav najdou. Z velké krabice bude TŘÍDNÍ 
LAPAČ ZÁŽITKŮ – tedy místo, kam může celá třída sbírat předměty/
přírodniny, které jim připomenou společné zážitky, dobrodružství, příhody 
apod. Pokud zbude čas a chuť, mohou si žáci vyrobit každý svůj LAPAČ 
ZÁŽITKŮ – stačí malá papírová krabička (od čajů, sýrů, mléka atd.), nebo 
jen papírové obálky/pytlíky pro každé dítě. Děti si mohou krabičku/pytlík 
polepit a vybarvit ve škole v hodině výtvarné výchovy či doma.

TIPY PRO UČITELE

Připravte si TŘÍDNÍ BADATELSKÝ BATŮŽEK 
(tašku, pytlík). Batoh bude vyrážet se třídou 
na každou výpravu a podpoří pozorování 
přírody. Co v batohu může být?
LUPY, MISKY NA POZOROVÁNÍ „HMYZÁKŮ“, 
MALÉ URČOVACÍ KLÍČE, DALEKOHLED apod.
Pokud byste měli pocit, že je pro vaše žáky 
práce s 3 pracovními listy po sobě náročná, 
zařaďte mezi kroky 3–5 této lekce krátké 
přestávky, rozcvičky, aby se žáci osvěžili.
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