
Definícia
Peň je zvyšok kmeňa stromu odrezaného tesne 
pri koreni, vyčnievajúci nad zemou. Môže byť 
pozostatkom listnatého alebo ihličnatého 
stromu, prípadne kra. Dá sa využiť v exteriéri 
alebo v interiéri, opracovaný alebo bez 
opracovania. Najmä v lese a záhradách existujú 
pníky s ponechanými zapustenými koreňmi, 
na školskom dvore však zväčša využijete pne 
odrezané z oboch strán. Pri pňoch sa často 
nachádzajú hríby, v bútľavom pni si niektoré 
živočíchy vytvárajú obydlia.

Postup
Pri osádzaní pníkov odrezaných z oboch strán 
vám odporúčame, aby ste ich upevňovali do 
vyhĺbenej 30 centimetrovej jamy vyliatej 
betónom. Keď betón zatvrdne, prihrňte hlinu 
a upravte povrch okolo pňa. Pred osadením 
pňa skontrolujte stav dreva (či nie je práchnivé 
alebo napadnuté škodcami), pričom ideálnym 
riešením je peň očistiť a zakonzervovať lakom 
alebo moridlom. 

Netradičné schodíky na kopec
Nakreslite si plán a odhadnite, koľko pňov a 
akej dĺžky budete potrebovať. Potom vykopte 
v šikmine kopca niekoľko jám alebo súvislých 
pásov – podľa toho, či chcete mať pne po dva 
vedľa seba alebo šachovnicovo nad sebou. Do 
vytvorených brázd nalejte betón a upevnite 
pníky. Ak v rámci jedného schodu osádzate 
viaceré pne, môžete ich rovinu udržať v 
rovnakej výške alebo ich výškovo pomiešať. 
Vždy však postupujte v pásoch v smere z vrchu 

kopca nadol. 

Sedenie
Jednoduché sedenie z pníkov zvládnete 
vytvoriť pomerne jednoducho. Ako sedenie 
môžete využiť buď samotné pne alebo si 
vytvorte lavičky, ktoré vzniknú z dvoch 

rovnako vysokých pníkov spojených latkou. 
Latku upevnite klincami alebo skrutkami. 

Dostupným a nenáročným materiálom na vytvorenie rozličných prvkov na školskom dvore 
sú pne, ktoré môžu mať rôznu výšku, šírku a hrúbku. Záleží len na vás, či ich využijete na 
dekoračné účely alebo ako športové prvky.

PNÍKY



Dráha z pníkov
Ide o atrakciu športového zamerania, kedy 
dieťa prechádza po pníkoch osadených v rôznej 
výške, vzdialených od seba približne 40 cm 
až 0,5 metra. Počet pníkov zvoľte podľa dĺžky 
dráhy.

Kladina 
Dva pníky vyčnievajúce aspoň 20 cm nad 
zemou a vzdialené od seba niekoľko metrov 
spojte hranatým kolom alebo guľatinou. Kôl 
alebo guľatinu pevne priskrutkujte ku pníkom 
a použite aj kolíky ako poistku. Povrch ošetrite 
náterom.

Pník ako tabuľa na hry
Širší pník na povrchu obrúste, natrite 
ochranným náterom a namaľujte naň herný 
plán, napríklad na hru piškvorky, šach, 
mlynček, Človeče nehnevaj sa. Na bočnú stranu 
pníka môžete primontovať aj latku, na ktorú sa 

budú dať odložiť menšie predmety 
alebo figúrky potrebné ku hre.

Rovnoramenné váhy
Na vyšší, približne 50 cm pník pomocou 
skrutky pripevnite zboku drevený vešiak tak, 
aby bol prichytený presne v jeho strede. Na obe 
strany vešiaka pripevnite na rovnako dlhom 
špagáte uviazané rovnaké misky. Do misiek 
vkladajte závažia na jednu stranu a vážené 
predmety na druhú alebo len porovnávajte váhu 
dvoch rôznych vecí.

Pavučina
Pníky rôznych veľkostí upevnite do zeme v 
kruhu s priemerom aspoň 2 metre. Na bočnú 
stranu každého pňa priskrutkujte z vnútornej 
strany kruhu očko. Do očiek poprevliekajte 
hrubší špagát alebo gumu. Vznikne tak 
pavučina, ktorú deti môžu preliezať alebo 
podliezať. 
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Tipy

• Nafarbite si pníky rôznymi farbami a vytvorte tak veselé prvky na vašom školskom dvore.

• Aj práchnivý pník sa dá využiť, napríklad ako základ pre hmyzí hotel alebo na pozorovanie 
živočíchov žijúcich pod kôrou.


