
Jak se líbil program Lesa ve škole žákům páté třídy ze ZŠ Jílové u Prahy 

„Nejvíc mě bavilo, jak jsme si venku hráli na zvířata, a paní učitelka nás polévala vodou. Taky, že jsem 
se mohla podívat pod mikroskop, jak vypadají listy fialky. Taky mě bavilo zkusit si chodit jako lev, být 
jako velbloud a pít vodu ze žaludku. Ale úplně nejvíc se mi líbil destrukční deník, protože jsme s mojí 
kamarádkou mohly dělat výzkum lesa.“ Kačka 

„Když jsme šli ven, to bylo moc fajn. Kutáleli jsme se jako ježci, plazili se jako hadi a hráli si na různá 
zvířata. Taky jsme si mohli vyzkoušet, jak to mají zvířata zařízené. Třeba velbloud s vodou.“ Denča 

„Bavilo mě, jak jsme tvořili živočichy podle vlastní fantazie, protože mi nikdo neříkal, jak má vypadat. 
Taky rád chodím ven a nebaví mě sedět ve škole.“ Pavel 

„Líbilo se mi být v lese, protože to bylo venku. V lese byla taky dobrá pantomima. Překvapilo mě, že i 
v našem mírném pásmu se najde kousek subtropického podnebí.“ Vašek 

„Můj živočich se jmenuje Psík tygrovaný. Je to malá šelmička, která žije v Africe – v subtropickém 
pásu. Živí se hmyzem a malými savci. Bydlí v norách ve skupině. Dokonce si dokáže ukrýt vodu do 
orgánu, má široké tlapky a vidí ve tmě.“ Viki 

„Bavilo mě předvádění různých živočichů, protože jsme se u toho hodně nasmáli. Taky mě bavilo 
hledání jiného klimatu, protože jsem nevěděla, že v Česku najdeme i jiné podnebí než mírné. Hodně 
mě bavil i piknik. Nejvíc mi chutnalo kiwi, dobrá byla i japonská hruška, ale vůbec mi nechutnal kokos. 
Dost mě bavilo i cestování do jiných podnebí. Baví mě lezení po skalách, tak jsem se vypravil do 
subarktického.“ Marek 

 

„Piknik mě bavil, protože třeba avokádo jsem jedla poprvé.“ Natálka 

„Tvoření živočicha bylo super. Nikdo ti nedával žádné pokyny, dělal´s to podle svého rozhodnutí.“ 
Michal 

„Hodně mě bavilo vyrábět zeměkouli z papírového lustru. Nejdřív jsme ho kašírovali a pak jsme 
barvami namalovali všechny podnebné pásy. Poté jsme si vylosovali nějaké zvíře nebo rostlinu, o 



kterých jsme zjišťovali informace. Dobré bylo, že jsme se na zeměkouli podíleli všichni z celé třídy.“ 
Sandra 

 

„Bavilo mě mít zavázané oči a zjišťovat, co je to za ovoce a popsat jeho chuť. Taky jsme stavěli úkryt 
pro živočicha, aby se ukryl před bouří.“ Tonda 

 

„Moc mě bavilo ochutnávat plody z různých podnebí, protože jsi musel tomu druhému důvěřovat, 
což bylo těžké. Taky mě strašně bavilo vymýšlet nového živočicha, protože rád pouštím uzdu své 
fantazii a rád kreslím. Můj se jmenuje Vyžrálius vodus (odborně Quolius H2O).“ Jáchym 



 

„Je super, že vždycky připravíte tak zábavný program, aby nás to bavilo. Líbil se mi experiment, kdy 
jsme šli do lesa a museli tam otřít mech o papír. Měli jste pro nás super experimenty, všechno jsme si 
mohli vyzkoušet. Jako třeba zvířata když jedí jablko a nepomáhají si tlapkama.“ Kačka 



 

„Moc mě bavilo vyrábět planetu Zemi. Když jsme vymýšleli vlastní zvíře, když jsme se plazili jako had 
nebo skákali jako klokan. U toho jsme se pořádně ušpinili. Taky mě bavilo, jak paní učitelka lije na 
čtyři zvolené vodu. Ochutnávání ovoce jsem se docela bál, protože kiwi, ananas ani mango jsem do té 
doby neochutnal, ale nakonec to bylo v pohodě. Pak jsme jako usnuli a já byl na poušti, do 
smyšleného batohu jsem balil věci a hodně jsem u toho přemýšlel.“ Ondra 

„Vůbec se mi nelíbilo, jak jsme se pohybovali jako zvířata, protože když jsem se plazil, tak jsem se 
popíchal o větve a kameny. Líbilo se mi zkoumat rostliny pod mikroskopem a taky bych se rád rochnil 
v bahně, ale nebylo na to počasí. Dokonce jsme našli stopy a díry od prasat. Nejvíc se mi líbilo, jak 
jsme vycucávali šťávu z pomeranče, i když mě potom pálila pusa.“ Adam 

„Bavilo mě zkoumání Aloe vera, protože tu kytku mám ráda a chtěla jsem se o ní něco dozvědět. 
Bavilo mě vyrábět zeměkouli, protože ji dělala celá třída. Dělali jsme různé experimenty, vytvářeli 
plakáty a taky se mi líbilo, že jsem se dozvěděla něco o Egyptě.“ Teri 

„Bylo zajímavé si zkusit, jaké to je být v kůži zvířete. Když jsme dělali destrukční deník, tak jsem se 
dozvěděla hodně o našem místě. Byl tam malý potůček, ale špinavý. Tak jsme ho vyčistili. Když jsme 
kreslili vlastního živočicha, tak jsem si připadala jako přírodovědec, protože jsem potřebovala, aby 
v přírodě vůbec přežil. Jmenuje se Korbič obecný, protože má svaly a je silný.“ Šárka 



„Nejvíc bylo stavění bunkru a ochutnávání ovoce a taky pokusy s rostlinami. Rozesmál mě destrukční 
deník. Bylo zajímavé najít a zjistit, odkud je ovoce.“ Linča 

„Z Lesa ve škole mě toho bavilo hodně, protože jsem si všechno mohla vyzkoušet. Hrozně moc se mi 
líbil den, který jsme strávili venku. Les ve škole mi přinesl spoustu skvělých zážitků a vědomostí.“  
Vendy 

„Moje nejoblíbenější experimenty: jak jsme dělali rostliny nebo živočichy, pohyb v terénu z pohledu 
hada, slona nebo opice, hledání mikro podnebí. Jinak bych chtěl víc vědy a simulace.“ Šimon 

„Potěšilo mě, že některé úkoly byly vymyšlené opravdu dobře a tak, aby nás to bavilo. Nejvíc mě bavil 
destrukční deník a piknik. Taky mě bavilo všechno dokumentovat, protože rád stříhám a dělám videa. 
Piknik byl super. Jedním z úkolů byla relaxace. To bylo supr. Představil jsem si, že jsem v Řecku na 
pláži, kolem spousta palem a krásně jsem si odpočinul.“ Vojta 

  


