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4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min)
Poznámka: hodina je upravena podle pracovních listů Les a voda, Sdružení TEREZA, 2004.

Žák prozkoumá lesní studánky z různých úhlů pohledu (bude si je představovat, 
objeví, jak vznikají, a co znamená Otvírání studánek).

Žák naplánuje výpravu do lesa za studánkou, pramínkem či potokem i to, jak 
tomuto lesnímu místu pomůže.

PL 5 — Studánky
TEXT — Kde se vzal, tu se vzal pramínek. Odkud bere vodu?
NÁVOD — Den pro les (máte-li čas navíc)

Hodinu můžete uskutečnit v terénu i v učebně.

1. KROK  10 minut
Požádejte žáky, aby na chvilku zavřeli oči, a přečtěte ztišeným, meditativní atmosféru navozujícím hlasem 
úvodní text a báseň:

…představte si lesní studánku. Možná si představíte určitou konkrétní studánku, kterou jste viděli při některém 
ze svých výletů do lesa. Možná má stříšku, která ji chrání před spadaným listím, možná má kamením vyložené 
dno, možná je to jen pramínek tryskající ze skály… Plynule přejdeme k vyprávění básničky.

Nejedna studánka malá
se o pramínek bála
aby nezapadl do kalu
a do bahna a kamení
tak jako člověk do soužení
ani trochu vláhy by z ní nezbylo

Vždyt každá studánka v lese
na hladině nebe nese
kdyby jí nebylo
nebe by se rozbilo

(z Otvírání studánek M. Bureše, zhudebněno Bohuslavem Martinů)

Nechte krátký čas, dle atmosféry v hodině, na doznění fantazie. Následuje krátká diskuze – kdo byl u nějakého 
pramínku či studánky? Kdo z něj/ní pil? Zná někdo studánku v okolí?

TIP PRO UČITELE

Můžete doplnit hudbou z CD Studánko 
rubínko – Jiří Pavlica, Hradišťan, 2009

'
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2. KROK  20 minut
Na refl exi úvodní motivace navažte otázkou: Kde se najednou vzal pramínek vody, odkud tato voda pochází? 
Každá studánka v sobě skrývá i malé tajemství o vodě a jejích cestách podzemím. Nechte žáky, ať řeknou 
(pokud znají) či odvodí správnou odpověď. Pak je rozdělte do skupin a pomocí nakopírovaných textů 
Studánky část Kde se vzal, tu se vzal pramínek a Otvírání studánek je nechte najít odpověď na dvě otázky 
z PL Studánky (můžete rozdělit skupiny ještě na poloviny, jedni budou hledat odpovědi na 1. otázku, druzí 
na 2., pak si navzájem popíší odpovědi). 

3. KROK  10 minut
Hodinu uzavřete společným návrhem, kam se třída (nebo jen žáci s rodiči) vydají za otvíráním studánek 
či průzkumem (případně úklidem) lesního potůčku. Pokud to je jen trochu možné (z časových a prostorových 
důvodů), zkuste společně se žáky naplánovat třídní výpravu za lesní studánkou, pramínkem nebo potůčkem. 
Žáci si mohou vybrat, jak moc se do „otvírání studánek“ zapojí. Na výpravu, ať už za studánkou či potůčkem 
v lese, si nezapomeňte vzít vhodný pytel na odpadky, rukavice a Lesní deníky.

Můžete k tomu využít text Kde se vzal, tu se vzal pramínek. Odkud bere vodu? část Objevování a otvírání 
lesních studánek.
 

Návod – Den pro les
jak postupovat krok za krokem (příprava + realizace)

jednotlivé kroky projektového dne: příklady: vaše nápady:

1.  Jaký cíl má 
VÁŠ DEN PRO LES?

Pokuste se defi novat, 
co přesně chcete pro les 
udělat. Co je ve vašich 
a školních možnostech.

Pokud máte v dosahu 
studánku, můžete ji i její 
okolí vyčistit, nebo o ni 
informovat (plakátem, 
naučnou stezkou, článkem 
v novinách).
Můžete i vyčistit kousek 
potoka v lese, případně 
část lesa či parku.

2.  Pro koho je akce 
určena a kde se 
uskuteční?

Kde budete pro les něco 
dělat? A koho pak o tom 
informujete: spolužáky, 
rodiče, učitele? 
Rozhodněte se dle 
možností (času, prostoru) 
i dopadu (co můžete 
ovlivnit).

Vyberte si blízký les či 
park, nebo školní zahradu. 
Informujte o tom, co jste 
dokázali při vyučování 
(lákavé zpestření výuky, 
zajímavá akce o přestávce, 
nebo jen krátké 
představení vyvěšených 
plakátů s pozvánkou 
k jejich prohlédnutí). 
Nebo uspořádejte akci 
pro veřejnost či rodiče 
(jako součást jiné aktivity 
školy, třídních schůzek 
či akce města).

TIP PRO PEDAGOGY: 

Máte-li ještě čas, můžete s žáky formou projektové výuky zorganizovat navíc Den pro les. 
Práci na třídním výstupu můžete (dle možností) využít i jako náplň projektového dne nebo jiného, delšího, časového bloku. 
Pro plánování lze využít příručku Projekt jako součást výuky (Sdružení TEREZA, 2010), nebo jen stručný přehled v pracovním listu 
(který projdete se třídou).
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jednotlivé kroky projektového dne: příklady: vaše nápady:

3.  Jak si rozdělíme role, 
kdo co bude dělat?

Rozdělte si role i úkoly 
pro jednotlivce i skupiny.

…krom základních (řídící 
tým, textaři, ilustrátoři, 
časoměrka) nezapomeňte 
na výběr těch, kteří budou 
prezentovat váš výstup.

4.  Kdy proběhne akce 
a jak o ní dáme vědět?

Společně s učitelem 
naplánujte vhodný 
termín a čas pro 
prezentaci (ve škole 
či jinde). A rozmyslete si
také propagaci vaší 
akce (jak oslovit cílovou 
skupinu).

…my požádáme o 15 min 
v suplované hodině 
či jiné volnější hodině 
u ostatních třeťáků 
na naší škole. To reklamu 
nepotřebuje . Krom toho 
ale vytvoříme reklamní 
plakátky na chodby. 
Aby všichni žáci věděli, 
že tu bude viset „výstava 
Otevřená studánka“ a kdy 
bude její otevření.

5.  Tak jak jsme byli 
úspěšní?

Rozmyslete si, jak 
zhodnotíte nejen 
úspěšnost své akce, 
ale také průběh všech 
příprav Dne pro les.

… sedneme si 
i s učitelem a společně si 
popovídáme o: 
1) Co se povedlo 
(při čištění lesa i během 
příprav)
2) Co by se mohlo zlepšit 
(na úklidu i v rámci týmu, 
jak pracovat během 
příprav).



Studánky
Zkuste ve skupině popsat několika větami:

Zkuste popsat, co to bylo/je Otvírání studánek.

Kde se vzal lesní pramínek či studánka?1.

2.
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Vypátrejte ve svém okolí studánku či potůček, o který byste se chtěli 
starat, a který byste chtěli navštěvovat. Možná studánku, pramen či 
potůček v blízkém lese již znáte, pak máte práci usnadněnou. Pokud ne, 
pomocníkem vám může být podrobná mapa, kde se obvykle studánky
a prameny vyznačují, nebo se zkuste zeptat místních starších obyvatel
či pana lesníka.

Studánku můžete navštívit a pokusit se co nejlépe 
popsat její stav (nakreslit plánek cesty, popsat jak 
vypadá, co kolem ní roste, vyfotit ji).

4

Kde se vzal, tu se vzal pramínek.
Odkud bere vodu?

Asi víte, že voda se skrývá i pod zemí. Nevidíme ji, ale víme, že tam je. Říká se jí podzemní voda. Jediným 
zdrojem této podzemní vody jsou srážky. Dešťová voda nebo sněhová voda po jarním tání se vsákne do půdy. 
Zde vyplňuje skulinky mezi jednotlivými částečkami půdy, a dostává se hlouběji a hlouběji, až narazí na nepro-
pustné podloží – skálu nebo jíl. Lidé čerpají podzemní vodu pomocí hloubených studní. Lesní pramen nebo 
studánka se obvykle objevuje tam, kde se nepropustná vrstva nebo hladina podzemní vody dostává na povrch. 
Velmi často pramínek nalezneme pod svahem či v údolí. Podzemní voda je součástí koloběhu vody, ale voda 
zde může setrvat i tisíce let. Lesní prameny jsou napájeny vodou i bez stálého deště, v delších obdobích sucha 
však mohou vyschnout.

Otvírání
studánek

Lidé si od pradávna studánek a pramenů vážili, a proto se také starali, aby pramen 
nevyschl a nebyl zanesen listím, větvičkami či blátem a dále sloužil jako zdroj čisté 
pramenité vody. Studánky se každoročně na jaře, když odtál sníh, čistily a případně 
vyspravovaly. Této užitečné práci se říkalo otvírání studánek: vždyť až po vyčištění byla 
studánka otevřena pro žíznivé pocestné. Tato práce byla tradičně svěřována dětem
a byla spojena většinou s velikonočními svátky či svátkem Jana Křtitele. Někde se 
otvírání studánek dodržuje dodnes, a bylo by hezké tento užitečný zvyk vrátit i k vám.

Objevování a otevírání lesních studánek

Zjistěte o studánce co nejvíce dostupných informací – jak
se pramen jmenuje (v případě, že je bezejmenný, můžete jej 
pojmenovat sami), kdo je majitelem pozemku, jestli se již
o studánku někdo stará, kde pramení, jestli se k ní vztahuje 
nějaká pověst, jestli je známa kvalita vody apod.

Rozhodněte se, jestli tato studánka nepotřebuje vaši 
pomoc. Zamyslete se nad tím, co by se dalo zlepšit, a jak 
byste mohli o studánku pečovat (usnadnit přístup 
k vodě, postavit nad pramen stříšku, zajistit rozbor vody 
apod.). Pokud se rozhodnete o studánku pečovat, 
zjistěte, kdo je majitelem pozemku, na kterém se nachá-
zí, a domluvte se s ním. Určitě vám nebude bránit.

O tom, co jste dokázali (uklidili 
část lesa, objevili studánku 
atd.), můžete napsat krátký 
článek (na nástěnku školy, do 
školního časopisu, na webové 
stránky školy atd.). Nezapo-
meňte na fotografie!

1.

2.

3.

5.

6.

Proveďte základní zkoušku vody (Naberte ji do čiré sklenice nebo průhledné 
plastové lahve a podívejte se, jestli je voda čirá nebo zakalená, jestli v ní něco 
plave – co to je?, jakou má barvu. Potom si k vodě čichněte, jestli neucítíte 
nějaký zápach.). Pokud studánku neznáte, vodu nepijte!

4.
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