
VYROBIT KRONIKU

Inspiruj se ozdobným 
písmem a vymysli si vlastní, 
kterým můžeš psát nadpisy 
nebo počáteční písmena 
jednotlivých kapitol. 
Nejjednodušší způsob je 
nakreslit si obrysy písmen 
a pak je vevnitř ozdobit. 

Kdykoliv splníš nějakou výzvu, 
nezapomeň si ji zaznamenat na 
webu www.zachrantrosecniky.cz

JSEM umělec! V naší družině se starám o dobrou náladu: vyrábění, vymýšlení a hraní 
plné fantazie.

Nezapomeň – v každém z nás je kousek stopaře, strážce, průzkumníka, badatele i umělce. Jde o to, jak různé 
hrdiny v sobě využíváme a rozvíjíme.

Založ pro sebe nebo svou rodinu (či kamarády) 
kroniku či deník vašich výprav do přírody – sešit 
nebo zápisník, do kterého si budete malovat, 
lepit, psát a fotit své zážitky z venku.  
 
Co by ve vaší kronice nemělo chybět? Sepiš si 
všechny nápady! Vymysli si, jak se kronika bude 
jmenovat.  



Hledat a lovit se dá doslova cokoli! Každý, 
kdo najde danou věc ze seznamu, si započítá 
příslušné množství bodů. Kdo jich na konci 
procházky bude mít nejvíc?

 - žalud (1 bod)
 - pavoučí síť (2 body)
 - 3 druhy listů (3 body)
 - 3 druhy šišek (3 body)
 - kůra ze stromu, která není hnědá (1 bod)
 - pírko (2 body)
 - žába (5 bodů)
 - oříšek (3 body)
 - čtyřlístek (10 bodů)
 - veverka (5 bodů)

Na závěr probuď svou kreativitu a z přírodnin, 
u kterých je to možné, zkus něco vyrobit. 
Ostatní můžou hádat, co to je. 

Jak si odpočinout po výpravách a objevování 
divočiny? Postav si vlastní houpačku. Zapoj svou 
fantazii, kde všude se dá bezpečně a hravě houpat.

Nejjednodušší houpačka vznikne z prkna a špalku 
nebo cihly. Jak dlouho na ní udržíš rovnováhu? 
Pro závěsnou houpačku stačí pevný provaz a klacek 
nebo pevný šátek či šála.
Skvělé jsou i látkové houpací sítě – hamaky.  
Jaké všechny hry v nich vymyslíš? Co „vyplout“ na 
kajaku, zahrát si na motýlí kuklu, letadlo, mořskou 
pannu? 

POSTAVIT HOUPAČKU



Šátek se do terénu skvěle hodí 
svou všestranností. Vyzkoušej, co 
všechno si můžeš z šátku vyrobit 
(např. šálu, batoh, sukni, ručník, 
tašku atd.).  
 
Zkus si se šátkem pohrát. Vyrob si 
z něj křídla, prapor, draka, loutku…

VYUŽÍT ŠÁTEK

Z nasbíraných přírodnin si můžeš 
vyrobit super pexeso – venku sesbírej 
po dvou různých předmětech (dva 
klacíky, dva kousky mechu, dva žaludy, 
dva listy buku…). Doma pak všechny 
dvojice rozlož na stůl a přikryj je 
plastovými kelímky tak, aby přikryté 
věci nebyly vidět (kelímky musejí být 
všechny stejné a navíc neprůhledné). 
A pak už hra může začít – hraje se jako 
normální pexeso. Pokud neseženeš 
stejné kelímky, můžeš předměty 
vložit do látkového sáčku a ostatní se 
budou snažit po hmatu najít dva stejné 
předměty. 

Přírodní abeceda – dokážeš pomocí 
nejrůznějších přírodnin (kamínky, větvičky, 
lístky) vyrobit každé písmeno abecedy? Svoje 
výtvory si vyfoť. 



POSTAVIT KULIČKODRÁHU

Vyrob sám či s kamarády kuličkodráhu z přírodnin. Vyber 
vhodné místo s mírným sklonem (prkno na zemi, lavička atd.) 
a postav kuličkám dráhu s různými překážkami, tunely, mosty 
atd. Nezapomeň postavit stěny kuličkodráhy (z větviček, 
kamínků…), aby ti kuličky neutíkaly mimo trasu. 
 
Jaké další hry s kuličkami tě napadají? 

Pracovní listy Průvodce do divočiny jsou určeny pro vaši zábavu. Jejich vyplnění je dobrovolné a není třeba je nikde odevzdávat.  
Připravili je pro vás Justina Danišová, Tomáš Fomín, Daniel Špaček a Kristina Volná. 

Vytvoř kamarádům kuličkový poklad. Několik 
kuliček ukryj a nakresli mapu, která je zavede 
k pokladu. Za jak dlouho kuličky najdou? 

Z větviček se dá 
skvěle tvořit – zkus 
například rámeček na 
fotografie pořízené při 
vašich dobrodružných 
výpravách venku. 

Další tipy na aktivity v přírodě
najdete na stránkách
www.jdeteven.cz
a www.ucimesevenku.cz


