
Vybavení dětí pro pobyt v lesní škole

sezónní outdoorové oblečení podle počasí
kvalitní obuv
batůžek do lesa
školní tašku/školní batoh – zde budou mít děti učebnice, sešity, druhý vybavený penál,
školní pomůcky

Co musí mít dítě v     batůžku do lesa každý den  :

 Podložku na sezení (ustřižená karimatka) 
 Pití
 Svačina 
 Náhradní ponožky, příp.punčocháče, v zimě rukavice (vše v nepromokavém sáčku)
 Pláštěnka v případě deště
 Papírové kapesníky (v boční kapse batůžku)
 Menší penál, kde budou mít základní psací potřeby (druhý vybavenější penál ve školní

tašce)

Praktické informace pro rodiče

Co se týká oblečení - nejvíce se osvědčily pogumované kalhoty s laclem a dole s gumičkou. 
Dají se sehnat jak jarní/letní varianta bez podšívky, tak zimní/podzimní s teplou podšívkou. 
Případně jiné outdoorové kalhoty. Leckdy i když neprší se potkáme s blátem a kaluží.
Kalhoty s laclem je nejlépe si natahovat až poté, co má dítě již na sobě mikinu. Rychleji a 
pohodlněji si pak může dojít na záchod.

Pokud nemrzne, nebo nejsou teploty okolo nuly, dávejte dětem na sebe raději více vrstev a 
nějakou zateplenou bundu než bundu zimní. V lese se hýbeme a někdy se i pořádně 
zahřejeme, tak ať mají děti co svlékat.

Pokud budete vybírat batoh, vyberte nějaký, který bude mít ideálně bederní a hrudní pás, aby 
se dal zapnout a nepadal z ramen. Výhodou bude, pokud bude mít batoh v sobě i kapsičku s 
plášťěnkou. Pokud ne, je potřeba pláštěnku na batoh dokoupit.
V zimních měsících dávejte dětem teplý čaj (ne horký) do termosky.

Připravte jedno rezervní oblečení, které budou mít děti uložené v zázemí lesní školy. 

Boty dávejte dětem nepromokavé, outdoorové. V případě silného deště a bahna jsou vhodné 
outdoorové gumáky, v chladném počasí gumáky i se zimní vnitřní úpravou. Doporučujeme 
zimní gumákovou obuv značky Viking.

Oblečení vhodné do pozimního     počasí -   na ráno - podzimní bunda (zateplená, když prší - 
nepromokavá), fleecová mikina, tričko/rolák s dlouhým rukávem, termo tílko (nejlépe dlouhý 
rukáv), punčocháče/termo legíny a teplejší (né tlusté) ponožky, zateplené softshelové 
kalhoty,  boty nad kotníky,  slabší rukavice do lesního batůžku - již od října bývá ráno 
chladno. Nikdy nedávejte dětem šálu, ale vždy nákrčník nebo rolák.
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