
V lese 

 Mým nejoblíbenějším místem je lesní krajina. Vždy se můžu v klidu procházet a 

kochat se nádhernou přírodou, která ve mně vždy vyvolá pocit štěstí. Ráda chodím sbírat 

hřiby a různé lesní plody, jako jsou sladké jahody, maliny, ostružiny a borůvky, které mi 

připomínají modré nebe. A proto jsem si les vybrala jako téma mé slohové práce. 

 Nejvíc se mi líbí les v letním čase. Sluneční paprsky se dotýkají mechu, který pokrývá 

celé lesní údolí. Zvířata skotačí na stromech i na zemi. Kam oko dohlédne, je krásná zelená 

barva, a když se podíváte nahoru, poskakují tam záblesky rezavé barvy, to si veverky hrají na 

honěnou. Na mýtině, kde je méně stromů, slunce září na lesní krajinu a bílé mraky mezi sebou 

tancují, jako by se chtěly spojit. Na zemi roste kapradí a v zeleném keříku vidím malé modré 

kuličky, které visí na tenkých větvičkách. Ticho se prolíná celým lesem. Sem tam jde slyšet 

pár ptáčků, kteří si mezi sebou potichu povídají. Krásně zabarvené květiny nelze přehlédnout 

a v dálce se tyčí zalesněné hory. 

 Nejkrásnější rostliny jsou stromy a každý je něčím výjimečný. Tenhle vypadá jako 

shrbený stařec a ten druhý jako mladá baletka, která se právě učí tančit. Některé se do sebe 

krásně zaplétají a jiné jsou velmi osamělé. Kůra je popraskaná a tvoří nádherné obrázky 

různých tvarů. Vítr si tančí mezi korunami stromů a listí lehkými kroky pomalu schází dolů 

do měkkého mechu. Vlasy každého stromu mají jinou barvu a jiný tvar. Některé jsou špičaté a 

ty druhé ploché. Zelené putuje přes každou větev a nikdy se neunaví. 

 Někdy listy spadnou i vedle potoku, který pramení z vysoké hory a stéká různými 

koryty až dolů, kde se všechny prameny znovu spojí. Voda si cestou dolů vytváří mělkou 

cestičku a neustále jí protéká. Ze stromů si dělá překážkovou dráhu, zvířatům vždy dodává 

čistou vodu a rostlinám vkládá kapky života. Díky potoku žijí rostliny a díky rostlinám 

dýchají a žijí zvířata. Je to neustálý koloběh jejich životů. 

 V lese je spousta nádherných míst, kde všechno ožívá. Lišky si tančí, ptáčci si zpívají 

a stromy sledují jejich příběhy. 
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