
Ahoj děti, tak co, byly jste v lese? My s paní učitelkou jsme se do lesa vypravily a 

máme krásné zážitky. Rozhodly jsme se pro les, kde rostou stromy listnaté i 

jehličnaté. Pamatujete si, jak se tyto lesy jmenují?  Když jsme k lesu 

přicházely, úplně jsme oněměly krásou. Les hrál všemi barvičkami podzimu   

(víte, které barvičky převládaly)?   Když jsme do jehličnatého lesa vstoupily, 

vítaly nás různé zvuky zvířátek, které v lese žijí. Zde si můžete některé zvuky lesa 

poslechnout: https://www.youtube.com/watch?v=Fv1-rAx_Uxs.  

Vůni stromů, jehličí a hub jsme   zhluboka dýchaly, stejně jako při ranním cvičení 

ve školce  .Poznávaly jsme hlasy zpěvných ptáčků, pan "doktor stromů" ťukal 

do kmenů stromů (jak se jmenuje tento doktor?) , také jsme slyšely 

praskání větviček . Nejdříve jsme se bály, jestli to nebude divoké prase (na 

toto shledání jsme vůbec nebyly připravené), ale byla to srnka, která si nás 

přišla zkontrolovat. A najednou rána do hlavy BUM. Hrozně jsme se lekly, 

zjišťovaly jsme odkud rána přišla a ejhle - byla to šiška, kterou na nás hodila ze 

stromu.......(kdo na nás hodil šišku?)  Bylo to krásné přivítání. Nejdříve jsme 

se kochaly krásami lesa, a pak to začalo. Jedna houba vedle druhé, za chvilku 

byl košík plný.  Musely jsme ovšem dávat velký pozor, abychom sbíraly 

jen  ty správné houby. Víte, které houby jsme sbíraly? Jedovaté, nejedlé nebo 

jedlé?  Na ostatní jsme  pochopitelně nešlapaly, protože ty snědí zvířátka a 

moc si na nich pochutnají. Určitě víte, že na jehličnatých stromech rostou šišky, 

které jsou květem těchto stromů. V šiškách jsou uložená semínka s malinkatým 

křidélkem. Když šiška v létě dozraje a rozevře se, semínka pomocí křidélka 

odletí, a kam semínko dopadne, tam vyroste nový strom. Jak se taková šiška 

umí rozevřít, si můžete samy vyzkoušet. 

POKUS: Najděte dvě šišky (nejlepší jsou šišky z borovic), jednu dejte k teplu, 

druhou namočte. A zázrak je tady. Jaký?  O tom si můžeme popovídat v 

pátek, kdy se uvidíme na obrazovkách počítače.   

https://www.youtube.com/watch?v=Fv1-rAx_Uxs


V lese jsme vše vnímaly našimi smysly, víte jakými?                                                                                                    

Z jehličnatého lesa jsme přešly do listnatého. Tady místo šišek na zemi leželo 

pestrobarevné listí. Někdo by mohl říct, že je to pěkný nepořádek, ale tak to 

není. Toto spadané listí má pro les i zvířátka ohromnou důležitost. Například 

ježek v takové hromadě listí přečká celou zimu a je mu tam náramně dobře.      

V listí také najdete spoustu různých červíků a žížal, kteří listy promění v lahůdku 

pro stromy, keře, trávu, zkrátka pro rostliny. Tato lahůdka je zároveň výživou 

pro stromy, keře a byliny. Někdy jsme se zamotaly do ostružiníků a maliníků, 

které nás nechtěly pustit dále, ale vůbec jsme se na ně nezlobily,  protože víme, 

že tyto rostliny pomáhají udržet vodu v lese, bez které by v lese 

nebyl život. Nezapomeňme   také na drobná zvířátka, která zde 

vyhledávají úkryt. Kolikrát i před člověkem. Je krásné vidět, jak v 

lese vše funguje podle přírodních pravidel tak, jak má, rostliny  

potřebují zvířátka, zvířátka potřebují rostliny a les je všech jeden velký domeček.                                                                                                                                              

Když jsme z lesa odcházely krásně odpočinuté, uvědomily jsme si, že v lese je 

spousta kamarádů, kteří si pomáhají, stejně   jako u nás ve školce, v našem 

„druhém domečku“, kde máme také svá pravidla jako v lese, vzájemně si 

pomáháme, potřebujeme se a bez druhého je nám smutno. Stejně jako les, i my 

k životu potřebujeme vzduch, vodu a světlo.  V přírodě se tomuto soužití říká 

ekosystém, u lidí se tomu říká přátelství, kamarádství.      

Děti, moc se na Vás těšíme, dejte na sebe pozor a mějte se rády, Vaše paní 

učitelky.                                                                                                                                                                                                                                           

  

Vzkaz pro rodiče: Jak už jsme psaly, budeme si volat přes Google Meet, 

přihlašovací kód je zde: https://meet.google.com/ecq-piyk-ntc . Pokud někomu 

selže technika a nešlo by se připojit přes počítač, stáhněte si do mobilu aplikaci 

Google Meet. Prosím dodržte časový plán. Budeme se těšit, děkujeme za 

spolupráci. 

https://meet.google.com/ecq-piyk-ntc

