
S LESY, V LESE, O LESE 

Žáci naší školy měli možnost zavítat opět do našich lesů. Někteří z nich 
vyjádřili své pocity a dojmy. 
 

Výlet v lese 

 Dne 20. 11. 2012 jsme měli plánovaný výlet do lesa. Do lesa jsme se moc  těšil, jeli jsme autobusem 

do Libé,cesta byla kraťoučká. 

V Libé na nás čekali dva lesáci a ti nás provázeli celým lesem. Povídali nám, jak se starat o les. Bylo 

to zajímavé, škoda byla, že jsme neměli šanci vidět nějaké zvíře. Hodně jsme se dozvěděli např. jak 

kácet stromy nebo jak se starat o zvěr. 

Také jsme viděli německou hranici a kapličku.Měli tam moc hezkou zahrádku, ve které pěstovali 

bylinky. 

Když jsme šli cestou zpět, tak nám pan lesař řekl, že svojí práci miluje. Taky by mě bavilo starat se o 

přírodu. 

Dozvěděl jsem se hodně zajímavého, např.  jak to v lesích vypadalo dříve a jak to vypadá teď. Musím 

uznat, že tam je asi hodně změn. 

Kdybych si měl teď vybrat, co chci dělat, tak si vyberu být lesákem, protože starat se o přírodu, musí 

být něco jako ráj na zemi . 

  

To je ode mne vše…Milan Gašpar 

  

Výlet do lesa   

Dne 20 .11 jsme jeli na výlet do lesa se školou. Na výlet jel  celý druhý  stupeň.  Jeli jsme  

autobusem  do Libé   a moc se mi tam líbilo.  Byla to celkem dlouhá  procházka,ale byla tam 

sranda. Viděli jsme tam hodně staré stromy, ale i mladé stromky  a moc hezkou lesní zahrádku.  

Pak jsme si prošli lesem až na náměstí do Libé a jeli jsme zpět do Chebu .   

Čonka Tomáš 

  

Výlet do lesa 20. 11. 2012 

Ráno jsem šla do školy.  Kolem 9. 00 hod.  jsme šli na autobus, jeli jsme asi 20 minut do Libé na výlet 

do lesa. Byli jsme tam  do 12 hodin. 

Byli jsme ve vesnici Libá, kde na nás čekali 2 lesáci, kteří nás doprovázeli celou cestu . Rozdělili nás 

do dvou skupin. 

Ukazovali nám stromy, zahrádku a altánek.  Povídali docela zajímavé věci,ušli jsme asi 7 kilometrů. 

Potom jsme se vrátili zpátky do Libé a čekali jsme chvíli na autobus, který nás odvezl zpátky do 

Chebu. 

Vanesa Podělová 

  

Výlet do lesa 

V úterý 20. 11. 2012 jsme jeli na výlet do lesa. Hned ráno jsem šel s panem učitelem Svatkem 

do dílen pro totem naší školy, který jsme vyráběli v dílnách. Potom jsem čekal na ostatní a 

autobus. Toten jsem v autobusu musel uložit do kufru. Všichni jsme nastoupili do autobusu. 

Seděl jsem vedle kamaráda Tomáše. Cesta trvala asi 20 minut. Vystoupili jsme na zastávce 

v Libé, kde na nás čekali dva statní lesáci. Připravili pro nás exkurzi  do lesa, rozdělili nás na 

dvě skupiny. Šli jsme dlouho, celou cestu jsem šel vedle lesníka a na vše co mne zajímalo, 



jsem se ptal. Došli jsme až ke kapličce, která byla ze dřeva a byla u ní bylinková zahrádka. Tam 

jsme se nasvačili a šli jsme zpět po lesní cestě. V lese bylo velmi hezky, pomalu jsme došli zpět 

na zastávku. Lesníci se s námi rozloučili a předali nám nějaké dárky. Pak přijel autobus a odjeli 

jsme zpátky do Chebu. 

 A to je vše Lukáš Slavík 

 

 

 

 


