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Hravé putování   
ještědským lesem,

když smích si odsud nesem

Průvodce naučnou a prožitkovou stezkou
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Vážení turisté, milí přátelé přírody.
 
   Žáci Základní školy Křížanská z Liberce-Ostašova pod vedením paní učitelky
Daniely Šťastné, pana Milana Polmana, s pomoci mnoha rodičů žáků a za hlavní podpory 
státního podniku Lesy České republiky a finančního přispění Města Liberce pro vás 
vybudovali prožitkovou stezku, na které se naučíte mnohé poznatky ze života lesa. 

    Při tvorbě stezky všichni autoři uplatnili svou nápaditost, výtvarný um, nadšení pro 
přírodu a hravost. To vše spojili v naučnou stezku Hravé putování ještědským lesem, když 
smích si odsud nesem. 

   Trasa stezky vede ze sedla Na Výpřeži (Tetřeví sedlo, pod Ještědem) asi 3 km stále z kopce 
do Ostašova – Horní Suché. Odtud můžete pokračovat ve své cestě vlakem či městskou 
hromadnou dopravou (bus č. 16). 

   Přijďte s rodiči, babičkou, dědečkem, kamarády nebo s paní učitelkou na procházku lesní 
cestou, kterou pro vás autoři zpestřili pestrými malůvkami a nejrůznějšími „hejblátky“ na 
hraní ze dřeva, které vás seznámí se životem lesa. 

   Na cestu hravou stezkou se mohou vydat i maminky s kočárky či pohybově handicapované 
osoby. Od příštího roku bude stezka přizpůsobena také zrakově postiženým osobám.

TRASA NAUČNÉ A PROŽITKOVÉ STEZKY



Co tu kvete?

Na okolních 
loukách a 

pasekách kvetou 
kytičky a slunce 
jim dokresluje 
stíny. Přiřadíš 

květinu k jejímu 
stínu?



Poznáš houby, které sbíráš?

Nasaď
na

správnou 
nohu

barevný
klobouk!



Rohy nebo parohy?

Umíš
nasadit
 parohy
 srnci,

 daňkovi 
a jelenovi?



Jaké stopy vedou ke krmelci?

Popojdi
 si se
svým 

zvířátkem
po správných 

stopách
za potravou!



Víš kde hledat mordu, korunu 
či světla?

 Přiřaď  k 
částem

 těla 
jelena, lišky 

a dravce 
správné

 myslivecké 
pojmenování. 



Lesní studánka

Poseď chvilku,
odpočiň si  a 
poslechni si, 

co říká
les ...



Komu patří ta
 pestrobarevná křídla?

Nasaď
 a zamávej 
motýlům 
druhými 

křídly!
Znáš je?



Kde hnízdí?

Posaď
 ptáka

 do správného 
hnízda 

či dutiny.



Semenáčky stromů, aneb:
co ze mě vyroste?

Přiřaď 
semenáčky, 
které najdeš 

v lese 
k malovaným. 

Semínka, 
ze kterých 

semenáčky 
stromů rostou, 

jsou ukryta
v šišce nebo 

bukvici.
 Zkus se jimi

 trefit do 
otvoru 

v tabuli!



Jsem denní nebo noční 
živočich? 

Dřevěnými
 kameny 
sluníčka
 a měsíce 

dojeď
 ke správným 

zvířatům!



Potravní řetězec

Roztoč
kostky
 a slož,
 kdo se

 čím živí!



Čím se živí divočák?

Pohyblivý 
model

 se zastaví
 jen tehdy, 

když 
praseti 

divokému
 chutná!



V další etapě projektu
připravujeme další zastavení na téma:

 „Najdi si svého
 geologického skřítka“

„Vyndej z dutiny stromu 
savce či ptáka“

„Poznáš hmatem přírodniny
 v lesním koberci“

„Lesní tělocvična“

Při budování závěrečné etapy projektu bude stezka 
doplněna dalšími odpočinkovými místy a opatřena

 turistickým značením.   

Budeme velice rádi za Vaše postřehy, nápady a poznatky, 
které můžete posílat na e-mail: phyteuma@seznam.cz

 nebo kontakty uvedené na zadní obálce.
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Kontakt:

Lesy České republiky, s. p.
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/37; 460 01  Liberec 1
Tel.: 485 113 052; e-mail: oi36@lesycr.cz

Lesy České republiky, s. p.
Lesní správa Ještěd
Sokolská 1383/37; 460 01  Liberec 1
Tel.: 482 771 104; e-mail: ls246@lesycr.cz

Základní škola
Křížanská 80; 460 10  Liberec
Tel.: 485 150 642
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