
 Pracovní sešit
„V LESE, O LESE“

JŮŮŮ
JUPÍÍÍ

AHOJ, JSEM SOVA AMÁLKA 
A NAUČÍM TĚ NĚCO O LESE.

Mé jméno:...................................................

Mým lesníkem byl:...................................

Místo, kde jsem byl:.................................

Datum návštěvy lesa:..............................
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1. V lese nechte hlasivky odpočívat, plašíte zvěř.

2. Všechny své odpadky si z lesa odneste. A pokud odnesete i nějaké další, les vám 
bude vděčný.

3. Oheň si rozdělejte na zahradě nebo veřejném tábořišti. I malá jiskřička je pro les a 
jeho obyvatele velkým nebezpečím.

4. Sazeničky a semenáčky jsou děti velkých stromů, neberte jim je.

5. V lese nelámejte větve stromů, klacků pro hry najdete na zemi dost. A suché jsou 
stejně nejlepší.

6. V lese jste na návštěvě u zvěře, proto ji nerušte. Ani vy byste nebyli rádi, kdyby Vám 
jeleni rozházeli v pokojíčku hračky.

7. V lese jezděte na kole jen po značených cestách. Snižujete tak riziko úrazu. Navíc 
jízdou mimo cesty poškozujete nejen les, ale i své kolo.

8. V lese nikdy nechoďte tam, kde se kácí stromy.

9. V lese můžete pěšky chodit kdekoliv. Buďte ale ohleduplní ke stromům a vyhněte se 
oplocenkám, skládkám dřeva, vyvráceným stromům a místům, která vyznačí lesník či 
majitel lesa.

10. V lese si můžete nasbírat houby a lesní plody pro vlastní potřebu, co jen unesete.

PŠŠŠŠT

JŮŮŮ, HOUBIČKY!

Jak se chovat v lese:
Desatero pravidel pro návštěvníky lesa
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Mé nejoblíbenější lesní zvíře:
(nakresli obrázek zvířátka, které žije v lese)

JUPÍÍÍ

MNĚ SE LÍBÍ JEŽEK!

3



Najdi ježkův stín:
(pouze jeden je správný)

KTERÝ JEŽEK 
TO JE?

Výsledky: stín vlevo dole
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Víš, co které zvíře jí?
(spoj zvířátka s jejich oblíbenou potravou)

HAM MŇAM
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Najdi cestu lýkožrouta do lapače POZOR, NESMÍŠ
VSTOUPIT DO LESA!
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MÁK VLČÍ

DIVIZNA VELKOKVĚTÁ

KOPŘIVA DVOUDOMÁ

JAHODNÍK OBECNÝ

JITROCEL KOPINATÝ

PAMPELIŠKA LÉKAŘSKÁ

ŘEBŘÍČEK OBECNÝ

BRUSNICE BORŮVKA

HEŘMÁNEK PRAVÝ

ČEKANKA OBECNÁ

Přiřaď správný název a spoj
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Najdi 7 rozdílů a vybarvi
???
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Lesní kvíz:
zakroužkuj správnou opodvěď

HŮŮŮ

???

A JÁ VÍM VŠECHNO

1. Kterému jehličnatému stromu podobnému smrku rostou šišky vzhůru?
 a) Borovice
 b) Modřín
 c) Jedle

2. Které rostlina má bílé květy?
 a) Zvonek okrouhlolistý
 b) Bledule jarní
 c) Jaterník podléška

3. Které stromy jsou jehličnaté?
 a) Smrk, borovice, modřín, habr
 b) Smrk, borovice, modřín, jedle
 c) Smrk, borovice, modřín, jilm

4. Který hmyz není brouk?
 a) Střevlík �alový
 b) Stužkonoska dubová
 c) Tesařík smrkový

5. Které zvíře je chráněné?
 a) Lasice hranostaj
 b) Medvěd hnědý
 c) Mu�on

6. Které zvíře není masožravec?
 a) Bobr evropský
 b) Jezevec lesní
 c) Prase divoké 

7. Které zvíře je býložravec?
 a) Kamzík horský
 b) Kuna lesní
 c) Lasice kolčava

8. Jaký je český národní strom?
 a) Dub
 b) Javor
 c) Lípa

9. Které houby jsou jedlé?
 a) Křemenáč, Bedla, Hřib satan
 b) Hřib smrkový, Liška obecná, Kotrč kadeřavý
 c) Kozák, Hřib nachový, Bedla

Výsledky: 1c, 2b, 3b, 4b, 5b, 6a, 7a, 8c, 9b
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