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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

chtěli bychom ocenit podporu, díky které je ve Vaší škole možné realizovat 
mezinárodní program Les ve škole. Vaše kolegyně odvedla kvalitní práci, a proto 
jsme pro její třídu mohli v letošním roce vystavit prestižní mezinárodní 
„Certifikát Lesní třídy“, který žákům Vaší školy zajišťuje roční patronaci nad 10 
m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 

Nový prales vzniká nedaleko Ještědu již od roku 2004. Organizace Čmelák 
zde postupně přeměňuje smrkové monokultury téměř bez života na přirozený, 
harmonický a pestrý les. Také Vy se svou školou tomu napomáháte. 

 

Těší nás, že i díky aktivitě Vaší školy společně pomáháme k tomu, aby žáci: 
měli rádi les, 
zkoumali les, 
a pečovali o zelená místa ve svém okolí. 

 
Za to Vám děkujeme.  
 
Z příkladů dobré praxe a četných zpětných vazeb, které máme ze škol, vyplynulo, 

že ideálním způsobem, jak program kvalitně naplňovat, je například slučování 
několika vyučovacích hodin dohromady. Učitelům se tak lépe pracuje a mají 
možnost se s dětmi učit venku delší čas. Pokud bloková výuka ve Vaší škole zatím 
neprobíhá, zvažte, prosím, při tvorbě rozvrhu, zda ji Vašim kolegům umožnit.  
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Pro připomenutí: 

 Les ve škole je mezinárodní výukový program o lese fungující v 28 zemích 
světa pod hlavičkou programu Learning about Forests, který je zřizován 
organizací Foundation for Environmental Education sídlící v Kodani. V České 
republice tento program realizuje Vzdělávací centrum TEREZA.  

 Materiály pro pedagogy tvoříme v souladu s RVP a výuka podle metodiky 
neznamená pro učitele práci navíc. 

 Metodiky obsahují postupy v duchu moderních metod učení, které žáky 
baví. 

 V ČR je do programu zapojeno již více než 400 základních i mateřských 
škol, družin, přírodovědných kroužků, i domácích školáků.  

 Vzhledem k distančnímu vzdělávání dětí jsme nově vytvořili také BALÍČEK 
LESNÍ RODINA, který pomůže rodičům s domácí výukou a aktivnímu 
zapojení do programu Les ve škole.  

V rámci programu Les ve škole Vám nabízíme: 

 telefonické konzultace ZDARMA k metodikám a realizaci programu; 
 semináře ZDARMA (i pro více pedagogů z vaší školy) zaměřené na 

sdílení dobré praxe ze škol, tipy na venkovní aktivity, představení ročních 
plánů Lesa ve škole; 

 zprostředkování financí od našich partnerů na menší „zelené“ projekty/akce; 
 měsíční e-mailový zpravodaj, ve kterém se vždy dozvíte aktuální novinky a 

zajímavé tipy. 

 

Na podzim se můžete těšit na nově vytištěnou publikaci DNY, KTERÉ TÁHNOU 
VEN, (NEJEN) DRUŽINY VENKU 2, kterou Vám pošleme poštou. 

 
Za program Les ve škole Vám pěkné léto přeje a na další společný rok se těší 
vedoucí programu Mgr. Jan Froněk Ph.D. 

 
 

V Praze 30. dubna 2020 

V  


