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20 Proč do lesa / 2. lekce

2. lekce: ŽIVOT MEZI ZDMI (2 × 45 min)

1. vyučovací hodina
Žák zmapuje možné důvody, proč mnoho dětí tráví velkou část svého dne uvnitř 
budov, a do lesa vyráží jen občas nebo vůbec.

Žák vyjádří svůj vztah k lesu, pojmenuje a pokusí se zdůvodnit, co ho/ji na lese láká, 
a z čeho má obavy. 

Žák pro některá ohrožení navrhne řešení (prevenci, vysvětlení).

PC s možností pustit video z internetu, nebo interaktivní tabule

NÁPOVĚDA — Play Again – naleznete na internetových stránkách 
http://lesveskole.terezanet.cz v sekci Pro zapojené účastníky

PL 1 — Mezi zdmi

KARTY — Přínosy a obavy (Klíšťata, Volnost prostoru, Nepohoda a vybavení, 
Sběr pochutin, Divoká zvěř)

Lekce kromě úvodního videa nevyžaduje víc než pracovní listy, tužky, případně 
podložky. Celou lekci nebo její část je možné uskutečnit v terénu (v lese, školní 
zahradě, parku atd.).

1. KROK  20 minut
Promítněte žákům video – trailer fi lmu Play Again (3 min), najdete ho na internetových stránkách programu 
Les ve škole: http://lesveskole.terezanet.cz v sekce Pro zapojené účastníky. Pro snadnější porozumění rozdejte 
žákům (např. do dvojic) NÁPOVĚDU (překlad) k traileru Play Again, ve kterém jsou přeložené nejdůležitější 
okamžiky ukázky. Po zhlédnutí videa zadejte úkol v PL 1 Mezi zdmi. 

Zmapujte, proč děti chodí do lesa, co je tam baví, co jim brání, aby do lesa chodily častěji. Žáci samostatně 
vyplní T-graf, pak sdílí ve dvojici, nakonec si možnosti představte v celé třídě. V této fázi lekce mohou padat 
různorodé nápady. Učitel by měl zajistit bezpečnou atmosféru a zastavit případné hodnocení návrhů (nemělo 
by zaznít: „to je hloupost“, „jaks' to vymyslel“, „jak tě to může bavit“, a podobně).
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2. KROK  20 minut
Požádejte žáky, aby se pokusili kriticky zhodnotit, co nám les přináší, a v čem nás může ohrožovat. Poté se 
rozdělí do skupin. Mohou se rozdělit podle toho, které ohrožení/přínos je nejvíce zajímá (skupiny A až E: 
Klíšťata, Volnost prostoru, Nepohoda a vybavení, Sběr pochutin, Divoká zvěř). Každá skupina dostane 
podklady viz KARTY Přínosy a obavy a pomocí textů v KARTÁCH, vlastních zkušeností a zadané osnovy 
vytvoří o svém tématu krátkou prezentaci pro ostatní skupiny (cca 5 min). Seznamte třídu s kritérii pro 
prezentaci. Můžete sestavit vlastní nebo použít náš návrh. Prezentace proběhnou v následující vyučovací 
hodině (pokud nemáte možnost po 45 minutách přímo pokračovat v lekci).

NÁVRH KRITÉRIÍ PRO PREZENTACI:

  Prezentace je sestavena dle zadané osnovy v kartách (včetně otázky do publika).

  Představení prezentace je srozumitelné, přínosné a pro posluchače zajímavé.

  Závěry práce jsou vizualizované (př.: zápis na fl ipu/tabuli/kartonu, obrázky, komiks, …).

  Skupina si rozdělí rovnoměrně práci jak při přípravě, tak při prezentaci.

  Je dodržen čas.

2. vyučovací hodina
3. KROK  35 minut
Své výstupy skupiny postupně představí třídě. Během prezentace skupiny pokládají otázku do třídy 
(viz zadání v KARTÁCH). Po každé prezentaci by měla proběhnout krátká debata (včetně zhodnocení kritérií 
pro prezentaci). KARTY pak mohou žáci nalepit na jeden arch papíru a získat tak informační plakát pro ostatní 
třídy, rodiče či pedagogy, který lze využít pro závěrečný výstup ročního plánu. 

4. KROK  10 minut
Můj seznam – zadejte žákům, aby se znovu podívali na svůj T-graf v PL 1 Mezi zdmi a doplnili ho. U kterých 
ohrožení už vědí, jak je řešit (doplnit si konkrétní řešení), co dalšího jim les může přinést atd.

INFORMACE PRO UČITELE

T-graf (popis dle Steelová, Jeannie L. a kol. Příručka III. Praha: 
Kritické myšlení o.s., 1997. Str. 44)

T-graf je univerzální grafi cký nástroj k znázornění 
a zaznamenávání binárních anebo srovnávacích/protikladných 
reakcí v diskusi (ano/ne, pro/proti). Například po přečtení 
dvou textů o ochraně menšinových kultur mohou studenti ve 
dvojicích vytvořit T-graf a v pěti minutách do něj zaznamenat 
na levou stranu co nejvíce argumentů pro ochranu 
menšinových kultur. V dalších pěti minutách by měli sepsat co 
nejvíce důvodů proti. Poté mají dvojice dalších pět minut na 
to, aby porovnaly svůj T-graf s jinou dvojicí. Pak může učitel 
užít model při práci s celou třídou.

Pro: 
obohacují společnost o nové prvky
jedinci si to přejí
podporují tradiční hodnoty

Proti:
dezintegrují společnost
je to v rozporu se zájmy společnosti
některé tradiční hodnoty by neměly být udržovány

Dovednosti rozvíjené metodou T-grafu u žáka:
Rozpoznává a formuluje klady i zápory téže věci.
Analyzuje (rozebírá) problematiku ze dvou opačných 
pozic.
Vžívá se do pozice, která mu není vlastní, využívá k tomu 
konkrétních tvrzení, respektuje názory druhých.



Mezi zdmi
Pokus se prozkoumat (pomocí T-grafu) PROČ někdo nechodí tak často do lesa?

Proč lidi chodí do lesa, co je tam baví? Co lidem brání, aby do lesa chodili častěji?

1.

Třeba na borůvky nebo rande. Holky se bojej, že je něco hryzne...
třebas divokej kanec nebo komár.
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Vezmi si jinou barvu tužky, pastelku či zvýrazňovač a podtrhni na 1. stránce pracovního listu, 
co je pravda i o tobě – co máš v lese rád, co ti přináší, a naopak čeho se v lese obáváš (pokud 
něco takového je). Můžeš dopsat i další nápady.

2.

3.

4.

Doplň další přínosy lesa, které tě ještě po prezentacích skupin napadly.

Vyber si jedno ohrožení ze svého seznamu a pokus se napsat, jak se s ním lze vypořádat.
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To asi nebylo moc příjemný. 
Možná by to šlo snadněji 
a i bezpečněji. Klíště musíš nejdřív 
vytáhnout pinzetou nebo 
kleštičkami na klíště. Chytneš 
ho co nejblíž kůži a vyvikláš. 
Ranku po vytažení klíštěte 
hnedka vyčisti dezinfekcí  
s jodem, který ničí ty borelie. To 
jsou nějaký potvory, co způso-
bujou nebezpečnou nemoc, 
borelióza se jmenuje, myslim.

KLÍŠ ATA a bodavý hmyz

No, já se teda bojim klíšťat a taky komárů a dalších 
kousavej potvor, co je jich v lese plno. Letos už jsem 
klíště měla z parku u nás za domem. Nebolelo to, ale
to vyndavání… Hrůza! Kamarádka říkala, že nejdřív 
ho musíme udusit, tak jsme ho zakáply olejem, no
a po chvilce ho kroutila a kroutila… hrozně jí to 
klouzalo, trvalo to pěkně dlouho. 

Přínosy a obavy

A  ještě něco z netu: Dříve se radilo zakousnuté klíště zakapat něčím mastným (olej, sádlo, máslo, kosmetický 
krém) a počkat 10 minut, až se udusí. Potom ho vykroutit ve směru hodinových ručiček. Ale není to dobrý nápad, 
protože klíště sice zemře, ale před tím vypustí krev, jedovaté látky a případnou nákazu z trávicího ústrojí zpět do 
člověka. Navíc je jedno, na kterou stranu ho vykroutíte, protože jeho kusadla nemají „závit“ jako šroub (nejsou tedy 
levotočivá ani pravotočivá), ale mají zoubky po obou stranách. Jak přesně vypadají jeho kusadla najdete na interne-
tu. Dnes lékaři doporučují uchopit klíště pinzetou co nejblíže k sacímu ústrojí a opatrně ho vyviklat. Čím to uděláte 
rychleji, tím méně škodlivých látek ze sebe klíště stačí vypustit. Poté zakápnete ránu jódovou desinfekcí. Jód ničí na 
povrchu ty nejnebezpečnější bakterie (borelie). Dříve se říkalo, že je nebezpečné, pokud klíštěti utrhnete při neopatr-
né manipulaci hlavičku. Dnes se ví, že se nic nestalo. Klíštěcí kusadla vaše tělo v klidu zvládne odstranit.

Lepší je, aby se vůbec nezakouslo:
Než jdu do terénu, vyberu si správné 
oblečení (dlouhé rukávy i nohavice, 
lépe světlé, na kterých vidím, zda po 
mně něco leze). Lepší jsou i vysoké 
boty a ponožky. Taky se něčím pos-
tříkám (repelentem, nebo babička 
má dobrou vodičku s bylinkami, 
která fakt funguje). Prý klíšťatům 
smrdí i vitamín B12 (ale to musíš
prý jíst alespoň půl hodiny pře-
dem). No a hlavní je se prohlídnout 
po návratu, radši víckrát a nejlépe
s asistencí.

Recept na tinkturu proti klíšťatům od mojí babičky je hodně 
jednoduchý. Co potřebuješ? 1 pytlík rozmarýnu, 1 lžíci bílého 
vinného octa a litr vody. Vodu uvaříš a odstavíš z ohně, potom 
do ní dáš rozmarýn a necháš ho tam, než voda vychladne. Po 
vylouhování a vychladnutí ji přefiltruješ a přidáš 1 lžíci bílého 
vinného octa. A je hotovo! Jen se to musí skladovat v lednici.
A co s tím? Tinkturu dáš do rozstřikovače třeba takového, co 
používáte doma na kytky, a před vycházkou ven si ji po těle 
nebo na oblečení nastříkáš.

24



KLÍŠ ATA a bodavý hmyz

1.

2.

3.

4.

Přínosy a obavy

Představte, co jste zjistili vy.

Postup pro prezentaci toho, co zjistila vaše skupina:

      Přečtěte nebo stručně popište, z čeho má strach Kája.

       Zeptejte se třídy, zda má někdo podobný zážitek či obavu (dejte prostor 2 – 3 osobám).

      Zjistěte, zda ve třídě někdo tuší, jak problém řešit – jak správně klíště vytáhnout a co dělat,
      aby se vůbec nezakouslo.

      Co jste zjistili vy: co v lese skutečně hrozí, a jak se proti tomu bránit?
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VOLNOST PROSTORU p i spo u i odpo inku
Přínosy a obavy

Jsou to nádherný rána, když vyběhnete 
do lesa, nikde nikdo. Jen vlhko a vůně 
lesa. Člověk má prostor jen pro sebe.
A když běhám orienťák, objevuju 
neuvěřitelný místa, výhledy, zákoutí.
To žádná tělocvična nemá. 

Souhlasím, to zní parádně. Já zas miluju 
výhled do lesa ze sedla. Často vyrážíme 
po lesních stezkách, i koně to tam mají 
rádi, hned jsou víc uvolnění. 

Zkuste taky geocaching, to 
teprve objevíte místa. Pak se
i parčík či lesík ve městě sta-
ne dobrodružnou divočinou.
A hlavně se podíváte na místa, 
kam byste sami nevyrazili.  
Koukněte třeba na video,
které popisuje, jak správně 
dělat geocaching.

Největší zážitek je stejně 
nějaká pořádná túra s ka-
marády. Vše naložené na 
vlastních zádech, kilometry 
před i za váma, a věrný 
kamarád mapa.

Je úžasné, jak zblízka si 
můžete prohlídnout 
třeba srnky. Jak vás viděj‘ 
na koni, tak zůstanou 
stát, nebojí se, jen vás 
pozorujou a pasou se pak 
dál. Je to nesrovnatelné
s jízdárnou, tam to koně
i mě přestane bavit po 
deseti minutách.

My do lesa občas
vyrážíme na kola.

A přečtěte si článek na druhé straně…
myslíte, že to platí i o nás, nebo ne?
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1.

2.

3.

Postup pro prezentaci toho, co zjistila vaše skupina:

      Přečtěte nebo stručně popište, jaké zkušenosti s činnostmi v lese má Lesní třída.

       Zeptejte se třídy, zda někdo může také doporučit nějakou činnost v lese. A zda umí vysvětlit,
      proč ho/ji baví být právě v lese (dejte prostor 2 – 3 osobám).

      Představte, co jste zjistili a jaké jsou vaše názory a zkušenosti. Proč je dobré opustit prostor mezi
      stěnami a vyrazit do terénu (a proč právě do lesa)?

Přínosy a obavy

Pusťte nás ven!
Dnešní mladí i děti si už nemohou hrát tolik venku. Nelezou na stromy, nepořádají šiškové bitvy, neskáčou gumu. 
Jak se to ale mají naučit, když k tomu nemají podmínky ani příležitost? 
Ještě před dvaceti lety byl pohyb dětí venku samozřejmostí, v dnešní době je ale všechno jinak. Svou roli přitom 
hraje velké pracovní vytížení rodičů a jejich nedostatek času na dítě, ale také všudypřítomnost techniky. Ta nám
sice v soukromé, pracovní i komunikační rovině usnadňuje život, jenže zároveň nás nechává velmi lenivět.
Tento způsob života se samozřejmě přenáší i na děti a to aniž by si to dospělí vždy dostatečně uvědomovali. A tak 
kolem sebe vidíme, jak již docela malé děti komunikují prostřednictvím mobilů a tráví čas u televize nebo u počíta-
če. Přitom jsou ale silně ochuzeny o spontánní pohybové aktivity, o experimentování, o improvizování v přírodě
i o radost z poznávání a objevování nových věcí. Také čím dál víc ztrácejí přirozené osobní kontakty z dětské party, 
které jsou tolik důležité pro rozvoj sociálních dovedností, vyjadřovacích schopností, empatie apod.
Pohyb a pobyt v přírodě je nenahraditelný
Kromě toho, že je dítě na čerstvém vzduchu, učí se skrze přírodu poznávat samo sebe i komunikovat se světem. 
Poznává, přiměřeně ke svému věku, zákonitosti přírody, učí se vnímat živou i neživou přírodu, přijímat ji, respekto-
vat ji. Příroda je pro děti inspirující – jejím zkoumáním se rozvíjí fantazie, představivost, smyslové vnímání, emocio-
nální vývoj. Příroda přispívá k duševní vyrovnanosti a pohodě.

Upraveno dle: http://www.vasedeti.cz/vychova/deti-a-sport/pustte-deti-na-cerstvy-vzduch/

VOLNOST PROSTORU p i spo u i odpo inku
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Jak se vybavit na delší výpravu do terénu:
pevná treková obuv
nepromokavá bunda nebo pláštěnka
pití a jídlo (doporučujeme čerstvé ovoce, zeleninu a ořechy, které vám dodají hodně energie, nezapomeňte na vodu) 
osobní vybavení (blok, tužka, jízdenky nebo průkazka na MHD atd.)  
pinzeta na klíštata
vybavení dle cíle cesty (foťák, pikniková deka, dalekohled, lupa, kniha …) . . .

NEPOHODA v d sledku
špatného VYBAVENÍ 

Přínosy a obavy

Ach jo, představ si, co za horor jsem 
zažila. Byli jsme s kamarády za měs-
tem, někdo navrhnul, že půjdeme do 
přírody. No a v tom parku začalo 
pršet. A já regulérně zmokla. Nevědě-
la jsem, zda utíkat nebo se schovat – 
ale kam? Teklo mi to na záda a rozma-
zalo řasenku... Teď se tomu směju, ale 
když jsem to zažila, byla to hrůza. 

Já si zas jednou na rodinném výletě zvrknul 
kotník. No, když jsme si cestu zkracovali bezva 
zkratkou, kterou táta znal z mladých let. Bylo 
tam tolik kamení, že jsem nevěděl kam šlápnout. 
No, a tak jsem v sandálech uklouzl a hrozná 
bolest v kotníku. Málem jsem nedošel domů.

Jestli by nepomohlo zvolit
jen jinou garderobu?

Zkus se sama podívat, co se doporučuje 
vzít si na větší výpravu do terénu. Na 
krátký výlet do lesa stačí trochu vhodný 
boty a pohodlné oblečení – takže lodičky 
ani minisukně to asi nebudou. Ale ani  
sandále, Igore…

A nechybí ti tam třebas 
lékárnička, mobil nebo mapa?

Podle mě jsou základ boty. 
Neznám nic důležitějšího na 
treku, než mít ty správné boty. 
Když si to vezmete kolem
a kolem, pak je úplně jedno, 
jestli stojíte na místě s nejkrás-
nějším výhledem, ve vodě 
nebo kolem vás zrovna probí-
há stádo zubrů, pokud vás tlačí 
boty. Takže se pojďme podívat 
na několik základních rad, jak 
vybrat ty správné boty.  

Na začátku byste si měli položit několik základních otázek. 1. Chodím po 
náročných a kamenitých cestách s prudkými sestupy?, 2. Chodím do hor
na více dní a nosím těžší batoh?, 3. Vyrážím i v horším počasí, případně ve 
sněhu? Pokud si na většinu otázek odpovíte ano, pak rozhodně potřebujete 
kotníkové pohory, které nohu podrží, pokud s batohem uklouznete nebo se 
vám pod nohou uvolní kámen. Nesmějte se. Každý, kdo víc chodí do terénu, 
ví, že např. na konci celodenního výletu jsou vaše nohy už unavené  
a vymknutí kotníku v takové situaci není rozhodně výjimkou.

Tak co z toho byste si vzali vy? Zkuste 
ve skupině sestavit svůj seznam, co
si vzít do terénu a proč.

Co tím jako myslíš,
paní chytrá? 
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Příklad lékárničky do terénu na delší výpravu: Lékárnička je vyrobena z pevného, nepromokavého 
materiálu. Vybavení je koncipováno pro poskytnutí první pomoci při bezvědomí, je též myšleno na osobní ochranu 
zachránce a dále obsahuje prostředky k ošetření drobných a středně těžkých poranění. 

Obvaz sterilní
6 cm  ×  5 m

Ústní rouška
Obvaz sterilní

– čtverec

Šátek trojcípý

Izotermická folie
(pro udržení tělesné teploty)

Desinfekce lihová

Rouška resuscitační
(pro umělé dýchání)

Škrtidlo pryžové

Hygienické
rukavice

Spínací
špendlík

Jehla sterilní

Sada náplastí

Skalpelová
čepelka

Praktický průvodce
zásadami první pomoci

Upraveno dle: http://www.turistika-outdoor.cz/lekarnicky-a-ochranne-pomucky/lekarnicka-pro-cyklisty-outdoor

Přínosy a obavy

1.

2.

3.

Postup pro prezentaci toho, co zjistila vaše skupina:

      Přečtěte nebo stručně popište, jaké problémy s vybavením do lesa mají v Lesní třídě.

       Zeptejte se třídy, zda někdo má podobnou zkušenost, že mu v terénu něco chybělo,
       případně se něco stalo (dejte prostor 2 – 3 osobám).

      Představte svůj seznam věcí, které doporučujete vzít s sebou:

NEPOHODA v d sledku
špatného VYBAVENÍ 

Co d lat,
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SB R POCHUTIN aneb lesní supermarket

Přínosy a obavy

Lesní survival aneb jak je možné v lese přežít bez jídla v batohu 
Do lesa je vždycky lepší chodit se svačinou v batohu, ale co když se vám stane, že batoh doma z nějakého 
důvodu zapomenete? Stát se to může, ale není třeba zoufat. Les totiž nabízí celou řadu pochoutek, o kte-
rých jste možná dosud neměli tušení. Nicméně je třeba být opatrný, a proto níže najdete návod k tomu, 
co se může, a co se naopak nesmí z lesních pochutin jíst. Takže nejprve něco o tom, co rozhodně není 
dobré jíst. Vždy je výhodné vyhnout se bílým, žlutým a raději i červeným bobulím, i když některé
z nich můžou vypadat velmi lákavě. Pokud má rostlina ve stonku nebo v plodu mléčnou šťávu, nezkoušej-
te její chuť. Listy, které tvarem připomínají kopr, mrkev, pastinák nebo petržel, tak pouze vypadají, a určitě 
nejsou jedlé. V přírodě naleznete i mnoho různých lusků, které mohou připomínat hrách nebo fazole, ale
i zde platí to, že zdání klame. Také není dobré zkoušet ještě nevyzkoušené druhy hub.
Proč? Protože obecně platí, že většina planě rostoucích rostlin obsahuje vysoké koncentrace šťavelanů, 
známých jako kyselina šťavelová. Tato látka poškozuje ledviny. Možná jste někdy zkoušeli ochutnat šťavel 
kyselý, který vypadá jako krásný trojlístek, chutná kysele, a proto dovede osvěžit. Ale, můžete ho sníst jen 
velmi malé množství (pár rostlin), protože při větší konzumaci má neblahý vliv právě na ledviny. 
A co tedy lze jíst, aby se člověk neotrávil? Vedle malin, ostružin, borůvek, lesních jahod a dalších známých 
plodů nabízí les další lahůdky. Například takové omamně vonící květy bezu černého
jsou vhodné k jídlu. Nejlepší je obalit je jako květák a osmažit je, ale to se v lese málo-
komu povede. Květy, které obsahují aromatické oleje, tříslovinu a některé kyseliny,
lze jíst i syrové. Také z nich je možné připravit osvěžující nápoj, stačí je namočit na
několik hodin do vody, pak je vyjmout a vodu vypít. Odvar z květů má močopudné
účinky a podporuje pocení. 

Já mám v lese nejradši léto a podzim. 
Když můžete pořád něco ochutnávat.

Náhodou je tam toho plno. Borůvky na koláče nebo 
zavařeninu. Maliny, jahody a ostružiny na koktejl a mar-
meládu nebo listí na čaj. A plno hub, na sušení, smaženici, 
řízky a tak. Ještě třeba lískové oříšky. Ty jsi snad nikdy 
nebyl v lese?

A co máš nejradši? Kůru stromů, 
pařezy, lišejníky nebo snad sůl
z krmelce?
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Přínosy a obavy

1.

2.

3.

Postup pro prezentaci toho, co zjistila vaše skupina:

      Přečtěte nebo stručně představte, co z pochutin z lesa získává Lesní třída.

       Zeptejte se třídy, co a kdy v lese jedí (dejte prostor 2 – 3 osobám).

      Představte svůj seznam lesních pochutin, které doporučujete a za jakým účelem:

Jitrocel kopinatý, který roste většinou na loukách, na mezích nebo u cest, je také jedlý. 
Dříve se jeho listy hojně využívaly k zastavení krvácení, hojení a dezinfikování ran a tišení 

horečky. Z listů je výborný čaj, ale mladé lístky je možné jíst i syrové. Semena, která jsou 
používaná jako krmivo pro zpěvné ptáky, lze také konzumovat. 

Další pochoutkou je čekanka obecná se svými modrými květy. Rostlinu můžete vytrhnout  
i s kořeny a celou jí sníst. Tato bylina má díky obsaženým látkám příznivý vliv na činnost jater, 
sleziny, žlučníku, slinivky břišní a na krevní oběh. Také se traduje, že šťáva z kořenů podporuje růst vlasů. 
Takže jestliže se dočkáte čekanky, pusťte se do ní. 
U vody můžete najít rákos obecný, který se dá také sníst celý. Nejlepší částí jsou však mladé lístky, 
protože ty starší nebo ty pod vodou bývají dost tuhé. 

V lese se setkáte také s různými druhy plodů a ořechů. Z těch méně známých jsou to např. bukvice, 
které mají trojúhelníkový tvar. Stačí z nich nehtem odtrhnout skořápku a máte vnitřní bílé 

sladké jádro, které je jedním z nejchutnějších přírodních „ořechů“. 
Lesy a háje nabízejí ještě mnoho dalších pochoutek a léčivých bylin a občas je 
příjemné je vyzkoušet.

Upraveno dle: http://ona.idnes.cz/lesni-survival-0g2-/faiyo.asp?c=A090724_122009_faiyo_ves (18. 7. 2012)
Další zajímavé info lze najít na Nahouby.cz: www.nahouby.cz/kderostou.php

SB R POCHUTIN aneb lesní supermarket
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DIVOKÁ ZV  - divoká prasata, vlci, medv di

Přínosy a obavy

Hele, co se trochu 
informovat, než 
začnu propadat 
panice a věřit bab-
ským povídačkám?

Já se spíš bojím divokých prasat. Někde jsem 
četla (nebo slyšela?), že ti můžou zubama 
rozpárat klidně i stehno.

Třebas se bojí
o svou budoucí
generaci.

V jednom filmu jsem viděl, jak 
vlci roztrhali lovce, a medvědi 
si prý v amerických národních 
parcích dávají turisty k večeři.

A proč by to proboha
to prase dělalo?

Za posledních sto let není z Evropy doložen žádný případ smrtelného napadení člověka vlkem ani rysem. Tyto 
šelmy člověku neublíží, k fyzickému střetu by mohlo dojít jen velmi výjimečně. Pokud se vám poštěstí tato obezřetná
a skrytě žijící zvířata v přírodě zahlédnout, vychutnejte si tyto vzácné okamžiky.
Medvěd rovněž nevyhledává konflikty, avšak pokud ho překvapíte, může reagovat podrážděně. Zachovejte klid
a dbejte odborných doporučení, viz http://www.selmy.cz/medved/jak-se-chovat-v-oblastech-s-vyskytem-medveda/,
která vám pomohou snížit riziko napadení.
Pokud potkáte v přírodě medvěda, neznamená to automaticky, že na vás zaútočí. Naprostá většina setkání medvědů 
s lidmi končí okamžitým útěkem medvěda. Je možné, že taková setkání probíhají na Slovensku i v Beskydech 
dennodenně, aniž by je lidé vůbec zaznamenali. Medvěd má, jako většina divoce žijících živočichů, bystřejší smysly 
(především čich) než lidé, a proto o přicházejícím člověku ví mnohem dříve, než jej člověk vůbec zaregistruje.
Mnohem častěji než přímo s živými šelmami se v přírodě můžete setkat s jejich stopami a jinými pobytovými znaky 
(viz http://www.selmy.cz/monitoring/pobytove-znaky/). Protože velké šelmy mají rozlehlá teritoria a pohybují se na 
desítkách až stovkách kilometrů čtverečních, je terénní sledování jejich pobytových znaků jednou z mála možností, 
jak získat nějaké poznatky o jejich výskytu a životě. Čím více dat o jejich výskytu bude k dispozici, tím přesnější 
budou odhady jejich početnosti a zvyklostí. 

Zdroj: http://www.selmy.cz/setkani-s-selmami/ (3. 8. 2012)

Co dělat při setkání se šelmami či divokým prasetem?
Všechny tři druhy našich velkých šelem (rys, vlk a medvěd) jsou velice plachá zvířata a člověku
se snaží raději vyhnout, stejně jako ostatní divoká zvířata (tedy i prase divoké). Vlk, rys ani 
medvěd nepovažuje člověka za svou potravu. Po staletích pronásledování a zabíjení ze strany lidí 
instinktivně vědí, že člověk pro ně znamená velké nebezpečí.
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DIVOKÁ ZV
- divoká prasata,
vlci, medv di

1.

2.

3.

Přínosy a obavy

Postup pro prezentaci toho, co zjistila vaše skupina:

      Přečtěte, nebo stručně představte, z jakých velkých zvířat má obavu Lesní třída.

       Zeptejte se spolužáků, koho by se v lese obávali a proč (dejte prostor 2–3 osobám).

       Představte všem, jaká je reálná možnost velké šelmy a ostatní divoká zvířata v lese potkat a co dělat:
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