
ROZVÍJÍM 

SAMOSTATNOST 

S MEDVÍDKEM PÚ   
 

CO POTŘEBUJETE: 
Chuť vyzkoušet si něco nového, zorientovat se v pravidlech Stokorcového lesa 

 

 

POSTUP: 
Jak už jsme si řekli posledně, Medvídek Pú bydlí ve Stokorcovém lese. Mohli jste si i zahrát 

deskovou hru, kdy jste putovali tímto lesem a plnili sportovní úkoly. 

 

Dnes se dozvíte, že Stokorcový les byl domovem nejen Medvídka Pú, ale i všech jeho 

kamarádů: Králíčka, Tygra, Prasátka, oslíka Ijáčka, Klokanice s Klokánkem, Sovy. Jen kluk 

Kryštůfek Robin v něm nebydlel. Ten bydlel ve městě, ale do lesa chodil moc rád. 

 

 

Plánek Stokorcového lesa s vyznačením, kde, kdo bydlel 

 

 



Aby se zvířátkům v lese dobře žilo, měli ve Stokorcovém lese svoji Úmluvu, jak to vyřešit. Aby, 

kdyby se u nich něco zamotalo, věděli, jak to vyřešit. 

 

 
 

 

Zde si můžete úmluvu přečíst: 

 

 

ÚMLUVA VE STOKORCOVÉM LESE 

§ 1 

Každý ve Stokorcovém lese má svá práva bez ohledu na to, jakou má barvu, 

jak je chytrý nebo jestli umí skákat jako Tygr. 

§ 2 

Stokorcový les je veliký a každý je jeho součástí. Nezáleží na tom, jestli jsi 

malý jako Prasátko nebo velký jako Ijáček. 

§ 3 

Kromě svých práv má ve Stokorcovém lese každý také své povinnosti. 

§ 4 

Každý Stokorčan má právo na své jméno. 

§ 5 

Existuje právo na domov. Také právo žít se svou rodinou. 



§ 6 

Všichni mají právo mít své kamarády. 

§ 7 

Všichni mají právo na dostatek potravy. 

§ 8 

Ve Stokorcovém lese má také každý právo na vzdělání.  

§ 9 

Obyvatelé lesa mají právo na svůj volný čas. 

§ 10 

Zkrátka mají právo žít v přátelství a míru. 

 

 
Jako každý právní dokument, i tato úmluva je psána docela složitým jazykem.  

Popovídejte si proto s mamkou nebo taťkou o tom, co který paragraf znamená. Pokuste se 

vysvětlit paragraf vlastními slovy. 

 

Úkol: Vyberte si dva paragrafy, které se vám líbí. Namalujte k nim obrázek. 

 

 
 

CO PROCVIČUJETE: 
Rozvíjíme čtení s porozuměním, schopnost pochopit složitější text (paragrafy). 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Zaměříme se na správné pochopení přečteného a jeho interpretaci druhým, ať už mluveným 

nebo znakovým jazykem. 

 

ZDROJ OBRÁZKU:  
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