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Záznam z realizace projektového dne: V lese 

 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ) 

Název školy1 příjemce  

Registrační číslo projektu  

Název projektu  

Datum realizace projektového dne  

Čas realizace projektového dne (od-do)  

 

Stručný popis realizovaného projektového dne, stručný popis průběhu přípravy, reflexe využitých metod 
a vlivu na výsledky dětí/žáků/účastníků 

Popis projektu: 
S odborníkem z praxe jsme se týden před konáním projektového dne dohodli na tématech. 
Připravili jsme pro žáky pracovní listy. Protože jsme v období domácího vzdělávání zjistili, že 
největším kamenem úrazu je práce online, rozhodli jsme se pracovat s žáky na počítačích, chystat si 
materiály ze zaručených zdrojů, upravovat text, který by využili. Výstupem z projektového dne je 
lapbook na téma les. 
V úvodních dnech se žáci seznámili se stahováním a ukládáním obrázků, vytvářením složek, 
úpravami textu, zásadami psaní apod. Stanovili jsme kritéria, co v lapbooku má být (obrázky, fotky, 
1 slovní úloha na dané téma, alespoň 3 trojice zvířat, text psaný rukou a na počítači, na hlavní 
straně téma, datu, jmého a obrázek).  
V den projektového dne si přinesli do školy krejčovský metr. Nejdříve jsme si společně ukázali, jaké 
jednotky používáme, co se používalo dříve. S paní Veverkovou jsme vyšli do blízkého lesa u vesnice. 
Prvním stanovištěm byla zastávka u památného stromu Jeřábu oskeruše. Od odborníka jsme se 
dozvěděli, jak je strom starý - děti už samy vysuzovaly, kdy byl asi zasazen, jaká jsme byly a tenkrát 
země a kdo nám vládnul. Žáci zde měli za úkol změřit obvod stromu - obvod byl tak veliký, že na to 
nestačil jeden pásový metr - žáci museli spolupracovat, měrné jednotky sčítat, aby se dostaly ke 
konečnému výsledku. Zde žáci také pracovali s mapou - zjišťovali, v jaké nadmořské výšce jsme, 
jakým směrem půjdeme do Chřibů a do jaké nadmořské výšky. Další zastávkou byl tentýž strom již 
na okraji chřibského lesa - žáci opět měřili obvod stromu a porovnávaly s obvodem stromu 
předchozího (zjišťovali jsme, zda má nadmořská výška vliv na růst stromu). V lese pak žáci plnili 
různé úkoly na základě pracovního listu. U těchto úkolů museli využívat vlastní síly, přírodnin v lese, 
pásového metru a vlastních znalostí. 
Další dny pracovali na zadání, každý žák vytvořil svůj lapbook. V závěru prezentovali výsledky své 
práce. 
Reflexe: 
Metody, které jsme zvolili – výklad, práci s textem, brainstorming, rozhovor, vycházka….  byly 
zvoleny správně. Všichni žáci sestaví lapbook podle zadaných kritérií, většina pracuje pečlivě, 
stáhnou a uloží obrázek do své složky, upraví text podle zadání, vytvoří myšlenkovou mapu na 

                                                
1 Ve vzoru dokumentu je využíváno termínu „škola“. Pokud je dokument dokládán pro školní družinu, školní klub, nebo středisko volného 
času, míní se „školou“ školské zařízení. 
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téma les. Starší žáci popíší stromová patra, pracují s přiměřeným textem a rozumí mu. Všichni žáci 
ví, že měříme v jednotkách, starší je převádí. Občas chybují v pravopisných jevech. 
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Aktivity do lesa 

 

 Měření: Zapište do tabulky 5 druhů stromů a změřte obvod jejich kmene ve výšce 130 

centimetrů nad zemí: 

Druh stromu:      Obvod kmene v centimetrech: 

  

  

  

  

  

 

 Najděte klacek, který se svou délkou co nejvíce blíží jednomu metru (1 m). 

 

 Zkus najít čerstvý pařez a spočítej v něm letokruhy. Zapiš: 

 

Na pařezu bylo ……………………………………………….. letokruhů. Odhaduju proto, že strom 

byl starý ……………………………………………. roků. 

 

 Změř svoji výšku a zaznač tuto délku na zem pomocí dvou klacíků. Naskládej mezi klacíky 

v délce tvého těla šišky a spočítej, kolik šišek je zapotřebí. 

 

Kolik měřím centimetrů:   Kolik šišek je zapotřebí na délku mého těla: 

  

 

 Výdrž ve visení na větvi: Najdi větev, na kterou dosáhneš a pověs se na ni rukama. Pokrč nohy, 

aby se ti nedotýkaly země, a kamarád (nebo paní učitelka) budou stopovat, kolik vteřin vydržíš 

na větvi viset. Zapiš: 

Na větvi jsem vydržel/a viset …………………………………………. vteřin (sekund) . 
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 Hod levou a pravou rukou: Najdi pěknou šišku a 5 x hoď do dálky pravou rukou a 5 x levou 

rukou. Zapiš všechny výsledky, jak daleko jsi dohodil/a: 

 

Hod číslo:   Pravá ruka (cm)   Levá ruka (cm) 

   

   

   

   

   

 

 Kreslení: najdi velký list stromu, polož si ho na čistý papír a pečlivě ho obkresli. Napiš, o jaký 

druh stromu se jedná a pak celý list co nejbláznivěji vybarvi. 

 

 Práce s mapou: Zakresli do mapy České republiky Šumavu, Krkonoše, Jeseníky, Chřiby, 

Česko-Saské Švýcarsko, horu Říp.  

 

 Práce s turistickou mapou: Zjisti, v jaké nadmořské výšce začíná les nad Bohuslavicemi. Zapiš: 

 

Les nad Bohuslavicemi začíná v nadmořské výšce ……………………….. metrů nad mořem. 

 

 Zjisti, jak se jmenuje nejvyšší hora Chřibů a jak je vysoká. Zapiš: 

 

Nejvyšší vrchol v Chřibech se jmenuje………………………………………. a je ve výšce 

…………. metrů nad mořem. 

 

 Vymysli a napiš či nakresli vtip na téma lesní zvířátka  

 


