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POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY OBJEVOVAT, 
ZKOUMAT A HRÁT SI. 
RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V REKREAČNÍCH LESÍCH 
PODHŮRA U CHRUDIMI.
Naše programy jsou vytvořeny tak, aby plnily cíle RVP a  vhodně do-
plňovaly váš školní vzdělávací program. Jsou plné her a zážitkových 
aktivit, při kterých si účastníci mohou přímo v lesním prostředí vy-
zkoušet své znalosti a dovednosti, dozvědět se něco nového a také 
se proběhnout a pobavit. Nabídka programů i jejich obsahová náplň 
je vždy přizpůsobena věku dětí.
Naším cílem je, aby se každé dítě nejen naučilo něco nového, ale aby 
si také vytvořilo kladný vztah k přírodě a vzalo za své základní přírodní 
a ekologické principy.

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 VÝPRAVA ZA LESNÍMI SKŘÍTKY
Dobrodružná výprava plná her a nových zkušeností, při které se děti do-
zvědí spoustu věcí o lese a životě v něm.

 OD SEMÍNKA K PRALESU
Jak se z malého semínka stane velký strom? Co všechno k tomu potřebu-
je a jak dlouho to trvá? Na spoustu otázek nalezneme odpovědi pomocí 
zážitkových her a vyprávění pana lesníka.

 S LESNÍKEM O LESE
Podíváme se na les očima lesníků, pomocí zábavných úkolů se seznámí-
me s jejich prací a také si ji vyzkoušíme.

 ROK V LESE – PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO
Pojďme pozorovat a poznávat les v proměnách ročních období! V cyklu 
čtyř programů budeme sledovat změny v přírodě, projevy života a hos-
podaření v lese typické pro roční období, které právě panuje.
Programy je možné absolvovat v podobě uceleného cyklu i jednotlivě.

PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY...
• trvají 90–120 minut
• začátek programu je v 9 hodin
• cena programu je 30 Kč za 1 dítě, pedagogický doprovod zdarma



NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

 VŠECH PĚT SMYSLŮ V PŘÍRODĚ
Během programu si vyzkoušíme řadu zajímavých aktivit, při kterých bu-
deme vnímat okolní přírodu především pomocí smyslů. Řekneme si, jak 
se chovat v přírodě, abychom jí neškodili.

 JAK DLOUHO ŽIJE STROM
Zaměříme se na život stromu, naučíme se poznávat základní druhy, uká-
žeme si, jak dlouho žijí, co jim prospívá a co je ohrožuje.Hravou formou 
se seznámíme s koloběhem látek v přírodě.

 MLADÝ LESNÍK
Prostřednictvím zábavných her a praktických úkolů se seznámíme s pra-
cí lesníků, zjistíme, co všechno musí lesník umět a znát, a zamyslíme se 
nad významem a důležitostí lesů.

 ROK V LESE – PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO
Pojďme pozorovat a poznávat les v proměnách ročních období! V cyklu 
čtyř programů budeme sledovat změny v přírodě, projevy života a hos-
podaření v lese typické pro roční období, které právě panuje.
Programy je možné absolvovat v podobě uceleného cyklu i jednotlivě.

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 2. STUPEŇ ZŠ

 EKOSYSTÉM LES
V programu se zaměříme na les jako celek. Prozkoumáme půdu, všim-
neme si lesních pater a vegetačních stupňů. Zábavnou formou si přiblí-
žíme koloběh látek v přírodě a vysvětlíme, jakou úlohu má les v krajině.

 POVOLÁNÍ LESNÍK
Navštívíme svět lesníků, ukážeme si, co je jejich úkolem, pomocí zážit-
kových aktivit a  praktických činností si vyzkoušíme, jak probíhá péče 
o les a co je trvale udržitelné hospodaření v lese.

PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY...
• trvají 3 hodiny
• začátek programu je v 8.30 hodin
• cena programu je 45 Kč za 1 žáka, pedagogický doprovod zdarma

PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY...
• trvají 3 hodiny
• začátek programu je v 8.30 hodin
• cena programu je 45 Kč za 1 žáka, pedagogický doprovod zdarma
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KONTAKTUJTE NÁS:
Městské lesy Chrudim, s.r.o
Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim
IČ: 27465659, DIČ: CZ27465659

KONTAKTNÍ OSOBA: Alena Vařejková
varejkova.alena@lesychrudim.cz
tel.: 731 635 831


