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Lesní pedagogika  
je forma vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která se zaměřuje 
především na les a jeho obyvatele, na funkce lesa, na činnosti 
v lese a na hospodaření s lesem. Probíhá jako soubor řízených 
aktivit a her, které umožní prožít les všemi smysly. 
 
Vašim průvodcem bude lesník, který si osvojil také pedago-
gické znalosti, aby mohl dětem zábavně-vzdělávací formou 
ukazovat své každodenní pracoviště – les. 

Co lesní pedagogika dětem přináší?  
 Propojuje les a školu, přesahuje do předmětů běžné výuky 
  
 Podporuje osvojování klíčových kompetencí 
 
 Přináší prožitek se zapojením všech smyslů 
 
 Nabízí možnost si prakticky vyzkoušet práce v lese - sebrat semínko a zasadit strom,  
    pomáhat lesu růst, chránit les, měřit dříví a mnoho dalšího  
 
 Uvádí do praxe Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
    České republiky 2019–2023 

Cílem programu je napomoci dětem při vytváření osob-
ního vztahu k přírodě a lesu, k užitkům lesa a lidské 
práci. Program seznamuje s tím, proč a jak se v lese 
hospodaří a představuje dřevo jako tradiční obnovi-
telný materiál, který provází lidstvo od nepaměti. 
 
Lesní pedagogiku provádíme v okolí Kostelce nad Černými 
lesy v lesích České zemědělské univerzity. Les je dobře dos-
tupný pro autobus či MHD. 
 
Náš tým – to jsou především především profesionální 
lesníci, myslivci a rybáři, kteří sdělují autentický příběh, 
který sami žijí. 
 
Programy jsou stavěny na míru konkrétní věkové skupině 
a třídě, lze zacílit na právě probírané učivo či jiná témata dle 
potřeb učitele. 
 
 
 
 
 
 
 
Přirozeně zohledňujeme roční období a v případě nepřízně 
počasí vytvoříme suché zázemí přímo v terénu, nebo nabíd-
neme vlastní vybavenou učebnu. 
 
Obvyklá délka trvání programu je 2–4 hodiny, nabídneme 
také pohoštění či oběd v lese nebo v jídelně na černokos-
teleckém zámku. 
 
Možnost také specifických aktivit – například noční program 
v Arboretu. 
 
V případě zájmu o program Lesní pedagogiky kontak-
tujte koordinátora Místního akčního plánu rozvoje vzdě- 
lávání na vašem území. 

Lesní pedagogika

Víte, k čemu 
všemu lidé les 

potřebují?

Už jste někdy 
zasadili strom? 

A víte, 
co se s ním 

bude dít dál? 

Provázel vás 
někdy po lese 

skutečný lesník?

Víte, že se dá 
les měřit? 

A proč 
se vlastně 

měří? 

Jak asi chutná 
„dřevorubecký 

krajíc“?

Jak asi chutná 
„dřevorubecký 

krajíc“?

Provázel vás 
někdy po lese 

skutečný lesník?
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