
 

jsem moc rád, že jsi se rozhodl odhalit mé jméno. Ještě, než se vydáš hledat poklad, nauč se básničku, seznam 

se s pravidly, zopakuj si, jak se správně máme chováme v lese a pak už hurá na cestu! 

 

V lese 

Do lesa dnes půjdeme, 

potichoučku budeme. 

 

Rozhlédnem se do všech stran, 

 stromy všechny dobře znám.  

 

Borovice, smrček, jedle, 

šiška na mě spadla hnedle. 

 

Shodila ji veverka, 

je to pěkná čiperka. 

 

 

Pravidla: 

Až najdeš truhličku, otevři ji, poznač si písmeno a splň úkol. Když budeš mít vše hotovo, tak truhličku pečlivě 

uzavři a vrať ji na úplně stejné místo, kde jsi ji našel. Truhličku z místa nikam neodnášej! Nezapomeň, že na 

cestu se vydá i další tvůj kamarád nebo kamarádka ze školky, kteří se na hledání také moc těší. Při hledání 

pokladu nezapomeň, jak se máš chovat v lese! 

 

Desatero pro návštěvníky lesa 

1. V lese nechte hlasivky odpočívat, zakřičte si na sportovním utkání nebo na koncertě. 

2. Všechny své odpadky si z lesa odneste. A pokud odnesete i nějaké další, les vám bude vděčný. 

3. Oheň si rozdělejte na zahradě nebo veřejném tábořišti. I malá jiskřička je pro les a jeho obyvatele 

velkým nebezpečím. 

4. Sazeničky a semenáčky jsou děti velkých stromů, neberte jim je. 

5. V lese nelámejte větve stromů, klacků pro hry najdete na zemi dost. A suché jsou stejně nejlepší. 

6. V lese jste na návštěvě u zvěře, proto ji nerušte. Ani vy byste nebyli rádi, kdyby Vám jeleni rozházeli 

v pokojíčku hračky. 

7. V lese jezděte na kole jen po značených cestách. Snižujete tak riziko úrazu. Navíc jízdou mimo cesty 

poškozujete nejen les, ale i své kolo. 

8. V lese nikdy nechoďte tam, kde se kácí stromy. 

9. V lese můžete pěšky chodit kdekoliv. Buďte ale ohleduplní ke stromům a vyhněte se oplocenkám, 

skládkám dřeva, vyvráceným stromům a místům, která vyznačí lesník či majitel lesa. 

10. V lese si můžete nasbírat houby a lesní plody pro vlastní potřebu, co jen unesete. 

 


