
Lesní  
pedagogika

PROGRAMY PŘIPRAVUJÍ A VEDOU 
ZKUŠENÍ LESNÍ PEDAGOGOVÉ,  

KTEŘÍ ABSOLVOVALI 
CERTIFIKOVANÝ KURZ LESNÍ 

PEDAGOGIKY.

Motto: 
O LESE SE UČIT V LESE
CO JE LESNÍ PEDAGOGIKA?
n  předávání informací o lese 

a hospodaření v něm zábavnou 
a poutavou formou prostřednictvím 
lesního pedagoga

n  zážitkové poznávání lesa, kdy se 
účastníci aktivit lesní pedagogiky učí 
vnímat les všemi smysly

n  jedna z variant environmentálního 
programu pro ZŠ a SŠ

JAKÉ JSOU CÍLE  
LESNÍ PEDAGOGIKY?
n  prohloubit zájem veřejnosti o les, 

přírodu a dřevo jako obnovitelnou 
surovinu

n  objasnit úlohu lesníka a myslivce 
v rámci trvale udržitelného 
hospodaření v lese

n  budovat a podporovat pozitivní vztah 
veřejnosti k lesnímu hospodářství.

CO NABÍZÍME?
n  zážitkové výukové programy  

pro MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové kroužky  
a jiné organizované skupiny dětí 

n  návštěvy v MŠ, ZŠ, SŠ
n  sestavení programu s návazností  

na probíraná témata ve škole

KOMU JE LESNÍ PEDAGOGIKA  
URČENA? 
n  všem věkovým kategoriím,  

především však dětem a mládeži



NABÍDKA PROGRAMŮ:
PO NAUČNÉ STEZCE JEŘÁB ANEB 
POZNÁVÁME LES VŠEMI SMYSLY
2–4 hodinová komentovaná vycházka 
Naučnou stezkou Jeřáb. Cestou využijeme 
osmi naučných panelů. Jednotlivá zastavení 
stezky jsou věnována přírodním podmínkám 
Ralska, geologii Hradčanských stěn, borovému 
hospodářství, dřevinám, rostlinám, ptákům 
a savcům Ralska.
Lesník a lesní pedagog provedou děti 
zábavnou formou lesem. Děti se učí, jak se 
chovat v lese, co sbírat a nesbírat, apod. 
Při zastaveních si popovídáme o přírodě 
a zvířátkách. 

ŽIVOT V OBOŘE VELKÝ DUB
2–4 hodinová komentovaná návštěva 
Obory Velký Dub. Myslivec spolu 
s lesním pedagogem dětem ukáže chod obory, 
vysvětlí výhody oborních chovů, krmení 
a práci oborníka. Při troše štěstí a tichosti dětí 
jsou k vidění čtyřnozí obyvatelé obory.

NÁVŠTĚVA LESNÍKA PŘÍMO U VÁS
Lesní pedagog Vás navštíví přímo v zařízení 
(mateřské školce, škole, klubovně, domově  
apod.). Seznámí děti s náplní své práce, lesem 
a zvěří. Program zahrnuje i praktické ukázky 
a hry. I pod střechou zapojíme v poznávání 
všechny smysly.  Délku programu lze 
přizpůsobit dle dohody.

LESNÍ PEDAGOGIKA  
VLS ČR, s.p., divize Mimoň

Kontaktní osoba:  
Mgr. Jan Kobr
Pod Juliskou 5 

160 00 Praha 6
GSM: +420 725 917 817 
E-mail: jan.kobr@vls.cz


