
Tvým úkolem bude najít a přiřadit list dle jeho tvaru k dané předloze. Následně se

pokus nalezené listy přiřadit ke konkrétní borce (kůře) stromu. Listy můžeš sbírat a

udělat si herbář nebo jen fotit. 

STROMY A LISTY

VRBA BÍLÁ OLŠE LEPKAVÁTOPOL BÍLÝ
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Najdi a pojmenuj následující plody dle předlohy a pokus se schematicky zakreslit

tvar koruny stromu, ke kterému patří. Po celé trase naší stezky zkus tyto stromy a

plody vyhledávat.

PLODY

JASAN ZTEPILÝ OLŠE LEPKAVÁLÍPA ŠIROLISTÁ
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  1. Najděte klacek (libovolně dlouhý).

  2. Tento klacek hoďte do vody po směru toku vody – označte si místo, kde jste jej do vody hodili 

      (ne ve vodě, ale na cestě).

  3. Počítejte do 100 sekund a jděte po cestě vedle klacíku, který plave ve vodě.

  4. Až napočítáte do 100 sekund, zastavte se a místo opět označte

  5. Nyní běžte zpět - krokujte na místo, odkud jste klacík do vody hodili a  počítejte si kroky.

  6. Nyní si vybavte délku svého kroku (měřili jste doma) a vynásobte počtem kroků.

  7. Výsledek vydělte počtem vteřin.

  8. A máte rychlost vody za vteřinu. 

Vámi zjištěné číslo odpovídá rychlosti toku Labe v m/s.

TEČE LABE RYCHLE?
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NA TOMTO STANOVIŠTI SAMI ZJISTÍTE, JAK RYCHLE ŘEKA LABE TEČE. POSTUPUJTE
PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH BODŮ.
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1 km
h

=
1 000 m
3 600 s

1 m
3,6 s

= 1 m/s = 3,6 km/h

 Pomocník pro toho, kdo si doma nezměřil délku svého kroku, představuje měřítko po straně této tabule. 

JAK SI TO PŘEDSTAVIT?

Honza
Razítko



Vážky patří k nejdokonalejším letcům. Některé vážky mají frekvenci 30 úderu
křídel za sekundu a dosahují rychlosti 6 až 7 m/s, výjimečně až 14 m/s, přesto
létají téměř neslyšně.

Oficiálně změřená maximální rychlost při sprintu je 44,72 km/h u mužů (Usain Bolt,
2009) a 39,56 km/h u žen (Florence Griffith Joynerová, 1988). 

Obecně se udává, že běžná průměrná rychlost pro nevytrénované cyklisty a
pro různé druhy terénu je 20 km/h. 

A TEČE TEDY LABE RYCHLE?
UDĚLEJTE SI OBRÁZEK SAMI...

Gepard na úseku max. 400 m vyvine 112km/h, na úseku max. 200 dosáhne až
120km/h.

Podle měření radarem a GPS jsou na červené sjezdovce běžné rychlosti okolo 70-80
km/h a výjimkou není ani rychlost přes 100 km/h. 

Něco málo pro srovnání 

Hlemýžď kropenatý leze průměrnou rychlostí 0,048 km/h.

Maximální traťová rychlost na veřejné síti Správy železnic je 160 km/h.
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Najdi co nejdokonaleji zachovalou stopu zvířete a udělej si z ní sádrový odlitek. 
S pomocí rodičů se pokus určit živočicha, kterému stopa patří. 

Princip výroby a tuhnutí sádry: Sádra se vyrábí tepelným rozkladem sádrovce takzvaným
vařákovým způsobem při 130–150 °C. Materiálem pro výrobu může být také odpad po
odsíření spalin z tepelných elektráren (energetický sádrovec). Po smíšení s vodou dochází k
opětovné hydrataci a vzniká zářivě bílá, případně šedá, poměrně pevná a tvrdá hmota.

STOPY ZVÍŘAT
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Nachystej si sádru, misku, vodu, něco na míchání sádry (špachtli, klacík,…), případně 

Najdi vhodnou stopu a trochu ji posyp sádrou (je to kvůli vyndání).
V misce smíchej sádru s vodou - přiměřeně. Radši méně a případně přidej.
Vznikne ti hmota, která není ani řídká, ani moc hustá. Bude hustá jako bramborová kaše. 
Poté nalij sádru do stopy. 
Máš-li ohrádku, postav ji okolo stopy a sádru nalij až k jejím okrajům. 
Pokud máš sádru moc tvrdou, tak ji opatrně zatlač do stopy.  
Počkej, než sádra zatvrdne. Trvá to cca 15 minut. 
Dej si ale pozor! Hlouběji schne sádra pomaleji. Lepší je si počkat, než to celé zkazit, když už    

Jak na to?

     kus tvrdého papíru/kůry na ohrádku. 

     jsi skoro u konce.
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SLOVA ODVOZENÁ OD
SLOVA VODA

Zapisuj  s i  s lova  odvozená od základu VODA ,  k terá  tě  napadnou během
stezky .  Mohou to  být  podstatná  jména (např .  vodička )  i  př ídavná jména
(např .  vodní ) .  Pozor  na  s lova  odvozená od s lova  vodit  (průvod,  závod a j . ) .
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Co je kyselé a co ne?
Látky kolem nás jsou kyselé, zásadité nebo neutrální. Na obrázku můžeš vidět rozdělení

těchto látek.

Jak poznám co je kyselé a zásadité? NEOCHUTNÁVÁM!!!
Díky látkám, které změní svou barvu. Říkáme jim INDIKÁTORY. Mezi ně patří černý čaj a

červené zelí. Je velký barevný rozdíl, když kuchař udělá zelí na kyselo a na sladko, nebo

když do čaje přidám citron nebo ne. 

KYSELOST VODY - JE VODA V
LABI KYSELÁ NEBO NE?
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žaludeční 
kyselina ocet káva voda soda amoniak bělidlo

baterie citron rajče mléko krev
žaludeč.
tabletky mýdlo

čistič
odpadů

pH stupnice

Kyselé Neutrální Zásadité
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KYSELOST VODY - JE VODA V
LABI KYSELÁ NEBO NE?

ÚKOL
Ve žluté krabičce nalezneš pH papírky. První papírek namoč do octa, druhý papírek
namoč do roztoku mýdla, který sis přinesl z domova. Na barevné stupnici odečti kyselost
nebo zásaditost. Co je kyselé? Co je zásadité?
Třetí papírek namoč ve vodě z Labe – podle jeho zabarvení urči jestli je voda v Labi:

A) KYSELÁ                 
B) NEUTRÁLNÍ         
C) ZÁSADITÁ           

Jak to vypadá v laboratoři?

Jednoduše zjistíš kyselost – neutralitu - zásaditost

pomocí pH papírků. 

Po svém pokusu, prosím, všechny nádoby pečlivě uzavři a použitý papírek vyhoď do
koše. Ať si úkol mohou užít i další děti a máme čistou přírodu! 2/2
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S

Také podle letokruhů na pařezu

stromu = na severní straně jsou hustší

než na jižní. S

Co když kompas nemám?
Mohu určit světové strany podle

lišejníků na stromech – ty rostou víc na

severní straně kmenů stromů.

Jak poznáš v přírodě, kde je SEVER? Jak se mohu zorientovat i bez kompasu?
Světové strany nejlépe určím podle kompasu (buzoly). 

ORIENTACE V PŘÍRODĚ

Jeho ručička ukazuje vždy k severu.

Pomoci ti mohou i mravenci. Ti si budují

mraveniště na jih od nejbližšího stromu.

Mraveniště má na jižní straně mírnější sklon

než na severní. S J
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ÚKOL
Teď máš dostatek pomůcek k tomu, abys ses mohl správně zorientovat.

Ukaž směrem k nemocnici a urči, jestli se nemocnice vůči místu, kde teď stojíš, nachází:

A) JIŽNĚ 
B) JIHOVÝCHODNĚ 
C) ZÁPADNĚ  
D) SEVEROVÝCHODNĚ 

Tvou polohu ti mohou rodiče zkontrolovat pomocí funkce kompas na mobilním telefonu.

ORIENTACE V PŘÍRODĚ

Zorientovat se můžeš i s pomocí slunce a hodinek (pozor na letní a zimní čas). Když

nastavíme hodinky malou ručičkou ke slunci a rozpůlíme úhel mezi ručičkou a

dvanáctkou na půl – osa ukazuje na jih. Pozor hodinky musí jít správně a nesmí to být

digitálky 😊.

Další způsoby určování světových stran: 

Kostely se staví oltářem k východu.
Včelí úly se staví otvory k jihu.
Kůra bříz je na jižní straně světlejší než na severní.
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Tři kluci šli do lesa na kaštany, Honza nasbíral 30 kaštanů, Libor polovinu

toho co Honza, Jirka o 5 méně než Honza. Kolik kaštanů nasbírali

společně?

POČÍTÁNÍ
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ZKUS VYŘEŠIT TUTO LESNÍ ÚLOHU.
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Vyber si jeden strom v okolí a odhadni obvod jeho kmene. Následně zkus

pomocí věcí, které máš u sebe obvod změřit (bunda, provázek, ...). Podle

lesnických pravidel se obvod měří ve výšce 1,3 m nad zemí.

A TEĎ JDEME MĚŘIT!

U vybraného stromu odhadni také průměr jeho kmene. Pak ho spočítej

pomocí vzorečku. Lesník má naměření průměru kmenů tzv. průměrku. Díky

průměru a výšce stromu  dokáže určit objem stromu (dřevní hmotu), tzn.

kolik dřeva ze stromu získá. 

Průměr = úsečka, která
prochází středem
kružnice.
Průměr = obvod / π
π = 3,14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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V průhledné krabičce nalezneš kartičky s názvy zvířat. Nejprve najdi k rodovému jménu

zvířete (např. husa) odpovídající jméno druhové (velká). Pak přiřaď k sobě do dvojic

příbuzná zvířata, která můžeš pozorovat u vody a v její blízkosti. Po otočení všech čtyř

karet zkontroluj správnost pomocí obrázků.

Prosíme, všechny kartičky vrať zpět do krabičky a pečlivě uzavři. 

PTÁCI A OSTATNÍ
OBRATLOVCI
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KLOKAN
vačnatci

KUSKUS
vačnatci

HBITÝ

SKVRTNITÝ



GRAMATICKÉ CHYBY
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LABE
Řeka labe patří mezi naše nejdelší řeky.
Jmeno jí daly kdysi dávno Keltové, kteří v její
blískosti žili. Púvodní keltske slovo „elb“
znamenalo „velká řeka“. Zajímavost: řeka
Labe jako jedíná v čechách není ženského
rodu, ale středního.

PSTRUH OBECNÝ
V Labi žijí i pstruzy obecní v tzv. pstruhovém
pasmu. Mají rády čistou, chladnou a tekoucí
vodu. Živý se převážně hmizem. V našem
mněstě se až k Pušovu zplavu nesmí lovit. 

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ
Ledňáček vypadá jako „letající drahokam“.
Poznáte ho podle pestrobarevného peří. U
řeky čihá na malé ribky, ale zhltne i pulce,
žábi a vodní hmyz.

ZKUS NAJÍT VŠECHNY GRAMATICKÉ CHYBY V TEXTU

ČÁP BÍLÍ
Živí se živočišnou potravou. Nejčastěji loví žáby,
rybky, hlodavce, ptáky i hmyz. Čáp bílý je němí,
ozívá se klapáním zobáku.

LÍPA ŠIROLISTÁ (VELKOLISTÁ)
Lípa se stává v červnu pastvou pro fčely. Lákají
je její voňavé kvjety. Z ususených žlutých květů
si lidé připravují čaj, který pomáhá léčit
nachlazení. 

OLŠE LEPKAVÁ
Olše lepkavá je strom, který roste u vody. Sve
jmeno dostala podle lepkavých pupenů a listů.

KOPŘIVA DVOUDOMÁ
Celá rostlina je pokryta žahavími chloupky. Tyto
chloupky se snadno ulomí a zachití na pokožce.
Vyvolává pocit pálení a svjedění. Sušené listy a
nať mají léčivé ůčinky. Mladé rostlinky se dají
viužít jako doplnek do salátů a pomazánek.

Malá nápověda: je jich 28.
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V průhledné krabičce nalezneš kartičky s názvy zvířat. Nejprve najdi k rodovému

jménu zvířete (např. kobylka) odpovídající jméno druhové (mokřadní). Pak přiřaď k

sobě do dvojic příbuzná zvířata, která můžeš pozorovat u vody a v její blízkosti. Po

otočení všech čtyř karet zkontroluj správnost pomocí obrázků.

Prosíme, všechny kartičky vrať zpět do krabičky a pečlivě uzavři. 

HMYZ A OSTATNÍ
BEZOBRATLÍ
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KLOKAN
vačnatci

KUSKUS
vačnatci

HBITÝ

SKVRTNITÝ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LESNÍ ÚLOHA

Rozhlédni se po okolí a najdi šest šišek.  Ze šišek slož obdélník a odhadni

jeho obvod a obsah.
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ZKUS VYŘEŠIT TUTO LESNÍ ÚLOHU.

O = 2 * (a+b)
S = a * ba

b

a

b

Obvod = O

Obsah  = S
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Honza
Razítko



Vyber si libovolných pět stromů v okolí a spočítej kolika spojnicemi můžeš

stromy provázat tak, aby byl spojený každý s každým, a to pouze jednou.
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PROVAZOVÁNÍ STROMŮ
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