Název projektu
Stručný popis projektu

Cíl projektu

Téma

Programy lesní pedagogiky VLS – „O lese se učit v lese“
Programy lesní pedagogiky pro školní kolektivy a předškolní zařízení.
Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty. Přibližuje návštěvníkům lesa
lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku
přináší. Důraz je kladen na zážitkové a interaktivní učení, které zaručuje větší schopnost vnímání,
vstřebávání a zapamatování si získaných informací.
Lesní pedagogika je u VLS, s. p., realizována prostřednictvím lesních pedagogů, zaměstnanců
podniku, kteří jsou v oblasti odborného vzdělávání vyškoleni, absolvovali základní, případně pokročilý,
kurz lesní pedagogiky a mohou dle získaného osvědčení vzdělávat širokou veřejnost v oblasti lesnictví a
lesního hospodářství.
Domluva o rozsahu a obsahu konkrétní akce je vždy na osobním jednání. Většinou je program
koncipován jako vycházka s lesníky do přírody v lokalitách, kde působíme tj. především Bukovina při LS
Valeč a Kyselka při LS Dolní Lomnice.
Na děti při vycházce čekají zastávky, při kterých se prostřednictvím her, ukázek a úkolů učí
rozeznávat dřeviny, byliny a keře. Poznávají lesní zvěř, způsoby jejího života a vazby v lesních
ekosystémech. Věnují se pěstování lesa, výchově porostu, ochraně lesa i těžbě surovin v lese. Přímo i
nepřímo si mohou vyzkoušet některé aktivity z lesnické i myslivecké praxe např. výsadba, péče o sazenice,
prořezávky, měření a počítání, péče o zvěř a mnoho jiných. Děti se seznamují s lesem nejen jako s
ekosystémem, ale aktivity jsou zaměřeny také na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými,
sociálními, environmentálními a právními aspekty rozvoje.
Cíle:
 zlepšit vztah člověka k lesu a lesnímu hospodářství
 prohloubit zájem dětí o les, přírodu a dřevo jako obnovitelnou surovinu
 objasnit žákům a studentům úlohu lesníka a myslivce v rámci trvale udržitelného hospodaření
v lese
 podporovat aktivní přístup k ochraně životního prostředí
návaznost na ŠVP a výuku jednotlivých předmětů
Pro MŠ
 Co se děje v lese? (dle ročních období, měsíců)
 Zvířátka jsou naši kamarádi
 Život stromu
 Program sestavený na míru

Pro ZŠ
 Co se děje v lese? (dle ročních období)
 Les jako ekosystém
 Obnova lesa – účastníci si v programu vysadí „Motykovaná“ kousek lesa
 Dřevo je cesta k rovnováze
 Program sestavené na míru podle charakteristiky kolektivu a probíraného učiva
Pro SŠ
 Co se děje v lese? (dle ročních období)
 Les jako ekosystém
 Obnova lesa – účastníci si v programu vysadí „Motykovaná“ kousek lesa
 Dřevo je cesta k rovnováze
 Program sestavené na míru podle charakteristiky kolektivu a probíraného učiva
Organizátor

Vojenské lesy a statky ČR s. p. divize Karlovy Vary
Odpovědné osoby: Ing. Jana Hynková, tel.:+420 353 239 418, gsm:+420 777 857 388, mail:
jana.hynkova@vls.cz http://www.vls.cz/ http://deti.vls.cz
Bc. Lukáš Křivan, , gsm:+420 731 216 667, mail: lukas.krivan@vls.cz

Partneři
Náklady

Karlovarský kraj – Krajský úřad - Odbor Životního prostředí a zemědělství

Lesní pedagogové Vojenských lesů a statků ČR poskytují své programy veřejnosti zdarma.
KK – hradí náklady škol na dopravu
Kolektivy MŠ, ZŠ, speciálních škol, SŠ a DDM. Počet účastníků 10 – 30 na jeden program.

Cílová skupina / počet
Termín / délka

Od Března do listopadu 2016. Konkrétní termíny se telefonicky objednávají.
Délka programů 2 - 6 hodin.
Tiskové zprávy na webu vls.cz.
Facebook Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Novinky.cz, Karlovarský deník

Publicita
Poznámka / vybavení






Oblečení do terénu, do deště – dlouhé nohavice, dlouhý rukáv.
Pevná nebo vysoká obuv – holínky, pohorky, kotníková obuv.
Podle délky programu pití, svačina v batohu.
Vhodný je repelent (jako prevence proti klíšťatům, komárům).

 Programy - vycházky probíhají v lese v lokalitách Bukovina při Lesní správě Valeč a Kyselka nebo
Stichlův mlýn při Lesní správě Dolní Lomnice.
 Vhodné období je březen až listopad kalendářního roku. Pokud jsou příznivé podmínky (zmrzlá
půda, sněhová pokrývka) lze udělat kvalitní program i v zimních měsících. Každé roční období
v lese má své kouzlo, z hlediska přírody i aktivit lesníků jsou však nejzajímavější jarní a podzimní
měsíce. Programy jsme schopni nabídnout pouze v pracovní dny.
 jsou určeny pro skupiny 10 - 30 dětí, u speciálních skupin může být výjimka. Náplň programu
respektuje věk a znalosti dětí.
 Vycházky mohou být koncipovány jako půldenní či celodenní školní výlety. Začátek nejdříve
v 8:30hod.
 Probíhají za každého počasí, proto je dobré mít oblečení a obuv vhodné do přírody, pláštěnky. Při
výrazné nepřízni počasí je po telefonické dohodě možno přesunout termín
 Účastníci mohou dostat pracovní listy, nebo kvízy, které vyplňují během programu, nebo ve
školách.
 Odpovědnost za děti nese doprovázející pedagog, lektor nese odpovědnost za kvalitu a náplň
programu.
 Program je po předešlé domluvě možné zakončit táborákem. Účastníci si sami donesou svoje
uzeniny a pečivo.
 Všechny programy, výlety a exkurze lze po telefonické či osobní domluvě individuálně
přizpůsobit Vašim potřebám.

