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ÚVOD
Soutěž družstev ve znalostech a dovednostech. Soutěž má 6 částí. Soutěžící jsou
rozděleni do skupin. Každá skupina (družstvo) má nejlépe 4 (5) soutěžící(ch) od 1. do 5. třídy.
Soutěž je připravena pro 8 družstev. Záleží na počtu soutěžících. Z měšce si nejprve vytahuje
číslo od 1 do 8 na barevném papíru pátý ročník, potom čtvrtý, třetí, druhý a první. Toto číslo
už značí zařazení soutěžících do družstev, pořadí v soutěži a jakou má barvu. Podle barvy
dostanou příslušnou krabičku, ve které je barevná jmenovka, která se dá před ně, terčík,
plastová víčka příslušné barvy družstva, dres a karty nápovědy. Družstvo si zvolí kapitána,
který rozhoduje po celou dobu soutěže. Podle barvy můžeme družstva jmenovat např. žlutí,
modří, červení, zelení, atd.
V této soutěži mají družstva 1 kartu nápovědy, kterou si mohou vybrat v jedné části
označené . Když si ji nevyberou, přičítá se k žetonům.
Vyhrává družstvo, které má celkově nejvíce žetonů a karet nápověd. Každý z družstva
dostane na svůj kolíček strom
. Pokud má více družstev stejný počet žetonů a karet
nápověd, soutěž pokračuje dále a provede se tzv. rozstřel
. Je to úkol navíc, ve kterém se
rozhodne, jaké(á) družstvo(tva) vyhraje(jí).

Pomůcky pro učitele:
- měšec s čísly
- krabičky družstev a v nich: barevná jmenovka, terčík, plastová víčka příslušné barvy
družstva, dres, karty nápověd, karta rozstřelu a další pomůcky
- 6 žetonů
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ČÁSTI SOUTĚŽE
1. část – Jak znám přírodu?
Úkolem je odpovědět na otázky 9 témat (Rostlina, Strom, Keř a plod, Houby, Hmyz,
Ptáci, Domácí a hospodářská zvířata, Zvířata přírodních krajin, Vodní svět), které si družstvo
zvolí za počet bodů od 1 do 6. Kapitáni družstev si zvolí jednoho soutěžícího, který bude jen
házet kostkou a neporadí jim, protože bude stát u stolečku. Každý hodí kostkou své barvy
před každou otázkou. Kdo bude mít nejvyšší číslo hádá jako první. Řekne si otázku např.
Rostlina za 1 bod nebo Houba za 6 bodů. Učitel(ka) jim přečte otázku. Buď odpoví správně
bez nápovědy (body se přičtou) nebo si budou chtít vzít nápovědu. Odpoví-li správně na
nápovědu (body se přičtou), odpoví-li špatně na nápovědu nebo bez ní (body se odečtou).
Pokud družstvo zodpovědělo špatně otázku, učitel přečte správnou odpověď. Družstvo
s nejvíce body na displeji dostane žeton lišky
.

Pomůcky pro učitele: notebook, dataprojektor, plátno, prezentace, displej s čísly, kostky, karta
nápovědy , žeton lišky
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1

Správné odpovědi jsou označeny křížkem (x). Jedna správná odpověď.
ROSTLINA
Přes co „Skákal pes“?
Nápověda
a) přes kukuřici
b) přes ječmen
c) přes oves (x)

2

Znáš modrou květinu, kterou doplníš do úsloví „má modré oči jako ...“?
Nápověda
a) kaktus
b) kopretina
c) pomněnka (x)

3

Která rostlina se podobá květy sluníčku?
Nápověda
a) vlčí mák
b) slunečnice (x)
c) kopretina

4

Která žlutá rostlina posílá semena na padáčcích?
Nápověda
a) pampeliška (x)
b) kopretina
c) pomněnka

5

Jakou rostlinu potřeboval Krteček na kalhotky s velkými kapsami?
Nápověda
a) len (x)
b) chrpu
c) žito

6

Jaký je správný název petrklíče?
Nápověda
a) podběl lékařský
b) prvosenka jarní (x)
c) violka lesní
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1

STROM
Který strom má bílou kůru?
Nápověda
a) bříza (x)
b) smrk
c) modřín

2

Který jehličnan v zimě opadává?
Nápověda
a) modřín (x)
b) smrk
c) jeřáb

3

S jakým stromem je spojen hrad Pernštejn?
Nápověda
a) s jeřábem
b) s tisem (x)
c) s lípou

4

Který strom má na podzim červené plody?
Nápověda
a) lípa
b) javor
c) jeřáb (x)

5

Na kterém stromě rostou žaludy?
Nápověda
a) na buku
b) na smrku
c) na dubu (x)

6

Jaká dřevina má léčivé květy, srdčité listy a patří mezi národní strom?
Nápověda
a) vrba
b) lípa (x)
c) bříza
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1

KEŘ A PLOD
Jakou barvu mají borůvky?
Nápověda
a) bílou
b) tmavě modrou (x)
c) červenou

2

Ve kterém plodu měla Popelka šaty?
Nápověda
a) v mušli
b) ve střevíci
c) v oříšku (x)

3

Trny má maliník nebo ostružiník?
ostružiník

4

Ze kterého keře se dělá na jaře šťáva?
Nápověda
a) z bezu černého (x)
b) z lísky obecné
c) z jeřábu ptačího

5

Z kterého keře se pletou pomlázky a koše?
Nápověda
a) z topolu
b) z třešně
c) z vrby (x)

6

Které černé plody keře ze zahrady obsahují velké množství vitamínu C?
Nápověda
a) rybíz červený
b) rybíz černý (x)
c) maliník obecný
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1

HOUBY
Která houba má červený klobouček s bílými tečkami?
Nápověda
a) hřib smrkový
b) muchomůrka červená (x)
c) klouzek sličný

2

Jak se jmenuje houba s dívčím jménem?
Nápověda
a) hřib
b) václavka (x)
c) bedla

3

Jak se jmenuje tato jedlá houba?
Nápověda
a) bedla (x)
b) hřib
c) holubinka

4

Která houba má stejné jméno jako lesní zvíře?
Nápověda
a) medvěd
b) veverka
c) liška (x)

5

Jedlou houbou je:
Nápověda
a) muchomůrka tygrovaná
b) muchomůrka červená
c) muchomůrka růžovka (x)

6

S kterou houbou můžeme zaměnit žampión?
Nápověda
a) s muchomůrkou zelenou (x)
b) s muchomůrkou červenou
c) s muchomůrkou šedivkou
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1

HMYZ
Které zvíře umí plést sítě?
Nápověda
a) vosa
b) pavouk (x)
c) mravenec

2

Který brouček má 7 teček na krovkách?
Nápověda
a) čáp bílý
b) užovka obojková
c) slunéčko sedmitečné (x)

3

Vylíhne se z larvy pták nebo motýl?
motýl

4

Včele nebo vose se při bodnutí vytrhne žihadlo z těla a ona zemře?
včele

5

Který hmyz si staví velké nadzemní kupy tvaru „Řípu“, připomínající haldy naházeného
jehličí?
Nápověda
a) mravenec (x)
b) žížala
c) krtek

6

Který hmyz žije jenom pár hodin?
Nápověda
a) jepice (x)
b) vosa
c) mravenec
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1

2

3

4

PTÁCI
Který pták si staví hnízdo na komíně?
Nápověda
a) čáp (x)
b) labuť
c) datel

Která naše sova je největší?
Nápověda
a) káně
b) orel
c) výr (x)

Který pták krade lesklé předměty?
Nápověda
a) netopýr
b) straka (x)
c) sova

Který vodní pták s růžovým peřím, dlouhým zobákem a dlouhýma nohama stává často
na jedné noze? Můžeme ho zhlédnout i v ZOO.
Nápověda
a) plameňák (x)
b) pštros
c) husa

5

Kterému ptákovi říkáme doktor stromů?
Nápověda
a) sojka
b) holub
c) datel (x)

6

Který pták klade svoje vejce do cizích hnízd?
Nápověda
a) vlaštovka
b) kukačka (x)
c) hrdlička
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1

DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Jak se říká černému koni?
Nápověda
a) hnědák
b) vraník (x)
c) bělák

2

Jak se nazývá plemeno psa, které má dlouhé tělo a krátké nožičky?
Nápověda
a) jezevčík (x)
b) boxer
c) vlčák

3

Jak se nazývá mládě prasete?
Nápověda
a) hříbě
b) sele (x)
c) tele

4

Doplňte přísloví: „Dočkej času jako .... klasu.“
Nápověda
a) husa (x)
b) slepice
c) zajíc

5

Samec od koně se nazývá ...?
Nápověda
a) klisna
b) hříbě
c) hřebec (x)

6

Které zvíře má v břiše knihu?
Nápověda
a) ovce
b) kráva (x)
c) prase
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ZVÍŘATA PŘÍRODNÍCH KRAJIN
Které zvíře nosí mládě v kapse?
Nápověda
a) slon
b) zebra
c) klokan (x)

1

2

Jak se říká jediné kočkovité šelmě, která žije a loví ve smečkách? Samci se přezdívá
„král zvířat“.
Nápověda
a) zebra
b) lev (x)
c) buvol

3

Největší suchozemský živočich je ...?
Nápověda
a) slon (x)
b) žirafa
c) hroch

4

Nejvyšším tvorem naší planety je ...?
Nápověda
a) zebra
b) velbloud
c) žirafa (x)

5

6

Jak se jmenuje největší a nejpestřejší papoušek?
Nápověda
a) Ara (x)
b) Para
c) Goro

Nejrychlejším běžcem naší planety je ...?
Nápověda
a) tygr
b) gepard (x)
c) antilopa
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1

VODNÍ SVĚT
Které zvíře má vodotrysk na zádech?
Nápověda
a) kapr
b) želva
c) velryba (x)

2

Jak se jmenuje ryba, kterou jíme o vánocích?
Nápověda
a) kapr (x)
b) sumec
c) úhoř

3

Které zvíře dokáže přehryzat kmen stromu a staví si z něj hráz?
Nápověda
a) bobr (x)
b) veverka
c) vydra

4

Jak se jmenuje tato rostlina, která roste na březích potoka, u rybníka, ...?
Nápověda
a) pomněnka bahenní
b) ďáblík bahenní
c) blatouch bahenní (x)

5

Které rybě říkají rybáři „královna sladkých vod“ ?
Nápověda
a) pstruh
b) štika (x)
c) sumec

6

Jak se jmenuje náš nejhojnější had, který umí výborně plavat a potravu si obstarává
především ve vodě?
Nápověda
a) užovka (x)
b) slepýš
c) zmije

- 14 -

2. část – Přírodní společenstva
Úkolem je určit přírodní společenstvo a zařadit do něj rostliny, stromy, zvířata, houby,
atd., které tam patří. Družstvo dostane jedno společenstvo (les, rybník, pole, louku), které si
vytáhne v obálce, ve které bude mít obrázky a kartičky s popisky zvířat, rostlin, atd. Zvolený
kapitán zvedá po ukončení úkolu terčík na znamení, že ho splnilo. Družstvo, které bude mít
správně určené a zařazené rostliny, zvířata, atd., dostává žeton lesa
.

Pomůcky pro učitele: obálka s obrázkem společenstva, kartičky s popisky, zvířat, rostlin, ...,
žeton lesa
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Přírodní společenstvo LES
SITUACE
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ŘEŠENÍ

Nepatří tam:

- 17 -

Přírodní společenstvo RYBNÍK
SITUACE

- 18 -

ŘEŠENÍ

Nepatří tam:
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Přírodní společenstvo POLE
SITUACE
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ŘEŠENÍ

Nepatří tam:
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Přírodní společenstvo LOUKA
SITUACE
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ŘEŠENÍ

Nepatří sem:
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3. část – Rozstříhané a pomíchané obrázky rostlin a živočichů
Úkolem je správně roztřídit a spojit k sobě pomíchané obrázky rostlin a živočichů
a přiřadit jim správný název. Družstvo si vytáhne obálku, ve které bude mít 5 pomíchaných
obrázků a názvy k nim, týkajících se rostlin a živočichů. Zvolený kapitán zvedá po ukončení
úkolu terčík na znamení, že ho splnilo. Družstvo, které bude mít správně spojené a určené
rostliny a živočichy, dostává žeton kytičky
.

Pomůcky pro učitele: obálka s obrázky rostlin a živočichů, žeton kytičky
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SITUACE
1. čáp bílý – ještěrka obecná – krtek obecný – blatouch bahenní – lilek brambor
(označení dílů „3. část/1“)

čáp bílý

ještěrka obecná

krtek obecný

blatouch bahenní

lilek brambor

ŘEŠENÍ
1. čáp bílý – ještěrka obecná – krtek obecný – blatouch bahenní – lilek brambor
(označení dílů „3. část/1“)

čáp bílý

ještěrka obecná

lilek brambor
- 25 -

krtek obecný

blatouch bahenní

SITUACE
2. kobylka zelená – jelen evropský – jahodník obecný – konvalinka vonná – jaterník
trojlaločný (označení dílů „3. část/2“)

kobylka zelená

jelen evropský

jahodník obecný

konvalinka vonná

jaterník trojlaločný

ŘEŠENÍ
2. kobylka zelená – jelen evropský – jahodník obecný – konvalinka vonná – jaterník
trojlaločný (označení dílů „3. část/2“)

kobylka zelená

jelen evropský

jaterník trojlaločný
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jahodník obecný

konvalinka vonná

SITUACE
3. mlok skvrnitý – liška obecná – čmelák zemní – leknín bělostný – pampeliška lékařská
(označení dílů „3. část/3“)

mlok skvrnitý

liška obecná

čmelák zemní

leknín bělostný

pampeliška lékařská

ŘEŠENÍ
3. mlok skvrnitý – liška obecná – čmelák zemní – leknín bělostný – pampeliška lékařská
(označení dílů „3. část/3“)

mlok skvrnitý

liška obecná

pampeliška lékařská
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čmelák zemní

leknín bělostný

SITUACE
4. hraboš polní – rak říční – prvosenka jarní – sněženka podsněžník – pomněnka lesní
(označení dílů „3. část/4“)

hraboš polní

rak říční

prvosenka jarní

sněženka podsněžník

pomněnka lesní

ŘEŠENÍ
4. hraboš polní – rak říční – prvosenka jarní – sněženka podsněžník – pomněnka lesní
(označení dílů „3. část/4“)

hraboš polní

rak říční

prvosenka jarní

pomněnka lesní
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sněženka podsněžník

SITUACE
5. jezevec lesní – sojka obecná – rosnička zelená – violka lesní – sedmikráska obecná
(označení dílů „3. část/5“)

jezevec lesní

sojka obecná

rosnička zelená

violka lesní

sedmikráska obecná

ŘEŠENÍ
5. jezevec lesní – sojka obecná – rosnička zelená – violka lesní – sedmikráska obecná
(označení dílů „3. část/5“)

jezevec lesní

sojka obecná

sedmikráska obecná

- 29 -

rosnička zelená

violka lesní

SITUACE
6. králík divoký – užovka obojková – mařinka vonná – zvonek rozkladitý – bledule jarní
(označení dílů „3. část/6“)

králík divoký

užovka obojková

mařinka vonná

zvonek rozkladitý

bledule jarní

ŘEŠENÍ
6. králík divoký – užovka obojková – mařinka vonná – zvonek rozkladitý – bledule jarní
(označení dílů „3. část/6“)

králík divoký

užovka obojková

bledule jarní
- 30 -

mařinka vonná

zvonek rozkladitý

SITUACE
7. kočka divoká – veverka obecná – výr velký – řebříček obecný – orobinec širolistý
(označení dílů „3. část/7“)

kočka divoká

veverka obecná

výr velký

řebříček obecný

orobinec širolistý

ŘEŠENÍ
7. kočka divoká – veverka obecná – výr velký – řebříček obecný – orobinec širolistý
(označení dílů „3. část/7“)

kočka divoká

veverka obecná

orobinec širolistý
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výr velký

řebříček obecný

SITUACE
8. srnec obecný – medvěd hnědý – jetel luční – len – pryskyřník prudký
(označení dílů „3. část/8“)

srnec obecný

medvěd hnědý

jetel luční

len

pryskyřník prudký

ŘEŠENÍ
8. srnec obecný – medvěd hnědý – jetel luční – len – pryskyřník prudký
(označení dílů „3. část/8“)

srnec obecný

medvěd hnědý

pryskyřník prudký
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jetel luční

len

4. část – Víš, čím se živí?
Úkolem je správně přiřadit potravu zvířeti. Družstvo si vytáhne obálku, ve které bude
mít 7 obrázků živočichů a jejich potravu. Zvolený kapitán zvedá po ukončení úkolu terčík
na znamení, že ho splnilo. Družstvo, které bude mít správně přiřazenou potravu, dostává
žeton housenky
.

Pomůcky pro učitele: obálka s obrázky živočichů a jejich potravy, žeton housenky

- 33 -

SITUACE
1. ještěrka – čáp – babočka – bobr – jelen – jezevec – kachna (označení dílů „4. část/1“)
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ŘEŠENÍ
1. ještěrka – čáp – babočka – bobr – jelen – jezevec – kachna (označení dílů „4. část/1“)

ještěrka obecná
Potrava:
drobní živočichové, především
hmyz

bobr evropský
Potrava:
kůra, větve, kořeny, vodní
rostliny

čáp bílý
Potrava:
myšovití hlodavci, žáby, žížaly

jelen evropský
Potrava:
tráva, další zelené rostliny, listy,
kůra stromů

kachna divoká
Potrava:
zelené vodní i suchozemské
rostliny, semena, hmyz, drobní
korýši a měkkýši, chléb, odpadky
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babočka paví oko
Potrava:
květy bodláků

jezevec lesní
Potrava:
všežravec

SITUACE
2. čmelák – rosnička – poštolka – veverka – kachna – králík – medvěd
(označení dílů „4. část/2“)
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ŘEŠENÍ
2. čmelák – rosnička – poštolka – veverka – kachna – králík – medvěd
(označení dílů „4. část/2“)

čmelák zemní
Potrava:
květy bodláků

veverka obecná
Potrava:
ořechy, semena stromů, plody,
houby, hmyz, mláďata ptáků

rosnička zelená

poštolka obecná

Potrava:
hmyz, pavouci, svinky, apod.

Potrava:
myšovití hlodavci, drobní ještěři,
slepýši, drobní ptáci, hmyz

kachna divoká

králík divoký

Potrava:
zelené vodní i suchozemské
rostliny, semena, hmyz, drobní
korýši a měkkýši, chléb, odpadky

medvěd hnědý
Potrava:
všežravec
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Potrava:
tráva, další zelené rostliny, kůra
stromů

SITUACE
3. hraboš – kočka – kapr – kukačka – mandelinka – bobr – bekyně
(označení dílů „4. část/3“)
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ŘEŠENÍ
3. hraboš – kočka – kapr – kukačka – mandelinka – bobr – bekyně
(označení dílů „4. část/3“)

hraboš polní
Potrava:
tráva, semena, kořínky

kukačka obecná
Potrava:
hmyz všeho druhu včetně
chlupatých housenek, které
ostatní ptáci odmítají

kočka divoká
Potrava:
myšovití hlodavci, mláďata
zajíců a králíků, ptáci, žáby,
hmyz

mandelinka bramborová
Potrava:
listy brambor, rulík zlomocný,
durman

bekyně mniška
Potrava:
jehlicovité listy
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kapr obecný
Potrava:
živí se malými živočichy a
rostlinami

bobr evropský
Potrava:
kůra, větve, kořeny, vodní
rostliny

SITUACE
4. kuna – čolek – hraboš – prase – čáp – veverka – štika (označení dílů „4. část/4“)
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ŘEŠENÍ
4. kuna – čolek – hraboš – prase – čáp – veverka – štika (označení dílů „4. část/4“)

kuna lesní
Potrava:
ptáci až do velikosti slepice,
savci do velikosti králíka, vejce,
plazi, hmyz, lesní plody, ovoce,
ořechy

prase divoké
Potrava:
všežravec, zejména kořínky,
hlízy, lesní plody, larvy hmyzu,
žížaly, plži

čolek obecný
Potrava:
drobní živočichové žijící ve
vodě i na souši, plži, červi

čáp bílý
Potrava:
myšovití hlodavci, žáby, žížaly

štika obecná
Potrava:
ryby, žáby a malí obratlovci,
kteří uvíznou ve vodě
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hraboš polní
Potrava:
tráva, semena, kořínky

veverka obecná
Potrava:
ořechy, semena stromů, plody,
houby, hmyz, mláďata ptáků

SITUACE
5. kapr – výr – plzák – vydra – užovka – medvěd – bekyně (označení dílů „4. část/5“)
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ŘEŠENÍ
5. kapr – výr – plzák – vydra – užovka – medvěd – bekyně (označení dílů „4. část/5“)

kapr obecný
Potrava:
živí se malými živočichy a
rostlinami

vydra říční
Potrava:
ryby, žáby, hlodavci, rejskové,
korýši, vodní ptáci

výr velký
Potrava:
savci od rejska po mládě srnce,
ptáci počínaje drozdem až po
jiné druhy sov, žáby, ryby,
kočky

užovka obojková
Potrava:
žáby, čolci, ryby, mláďata
hlodavců

bekyně mniška
Potrava:
jehlicovité listy
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plzák lesní
Potrava:
živí se vším, co najde, včetně
mršin a trusu

medvěd hnědý
Potrava:
všežravec

SITUACE
6. sysel – rosnička – jelen – liška – slepýš – babočka – labuť (označení dílů „4. část/6“)
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ŘEŠENÍ
6. sysel – rosnička – jelen – liška – slepýš – babočka – labuť (označení dílů „4. část/6“)

sysel obecný
Potrava:
semena, zrní, tráva, kořínky,
hlízy, kukuřice, melouny, hmyz

liška obecná
Potrava:
převážně myšovití hlodavci, dále
ptáci, hmyz, také plody, semena
a odpadky

rosnička zelená
Potrava:
hmyz, pavouci, svinky, apod.

slepýš křehký
Potrava:
plži a žížaly

jelen evropský
Potrava:
tráva, další zelené rostliny, listy,
kůra stromů

babočka paví oko
Potrava:
květy bodláků

labuť velká
Potrava:
rostliny ve vodě a na břehu,
kulturní rostliny na loukách a
polích, i velmi daleko od vody
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SITUACE
7. jestřáb – kobylka – zajíc – rys – krtek – čáp – prase (označení dílů „4. část/7“)
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ŘEŠENÍ
7. jestřáb – kobylka – zajíc – rys – krtek – čáp – prase (označení dílů „4. část/7“)

jestřáb lesní
Potrava:
převážně středně velcí ptáci
(kosi, drozdi, holubi až vrány),
myšovití hlodavci, veverky,
králíci divocí

rys ostrovid
Potrava:
zajíci, hlodavci, ptáci, srnci

kobylka zelená
Potrava:
drobní živočichové, hlavně
hmyz

krtek obecný
Potrava:
žížaly, larvy hmyzu, plži

prase divoké
Potrava:
všežravec, zejména kořínky,
hlízy, lesní plody, larvy hmyzu,
žížaly, plži
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zajíc polní
Potrava:
tráva, další zelené rostliny
včetně kulturních, kořínky, kůra
stromů

čáp bílý
Potrava:
myšovití hlodavci, žáby, žížaly

SITUACE
8. výr – srnec – mlok – slepýš – kapr – mandelinka – medvěd (označení dílů „4. část/8“)
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ŘEŠENÍ
8. výr – srnec – mlok – slepýš – kapr – mandelinka – medvěd (označení dílů „4. část/8“)

výr velký
Potrava:
savci od rejska po mládě srnce,
ptáci počínaje drozdem až po
jiné druhy sov, žáby, ryby,
kočky

slepýš křehký
Potrava:
plži a žížaly

srnec obecný
Potrava:
tráva, další zelené rostliny,
mladé výhonky stromů, listy
ostružin, houby a další

kapr obecný
Potrava:
živí se malými živočichy
a rostlinami

medvěd hnědý
Potrava:
všežravec
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mlok skvrnitý
Potrava:
zpočátku drobní vodní
živočichové, později plži, červi
a hmyz

mandelinka bramborová
Potrava:
listy brambor, rulík zlomocný,
durman

5. část – Přiřaď plod k listu
Úkolem je správně přiřadit plod k listu. Družstvo si vytáhne obálku, ve které bude mít
5 obrázků listů a jejich plody. Zvolený kapitán zvedá po ukončení úkolu terčík na znamení,
že ho splnilo. Družstvo, které bude mít správně přiřazené plody k listu, dostává žeton
žaludu
.
Pomůcky pro učitele: obálka s obrázky listů a plodů, žeton žaludu
SITUACE
1. bříza bradavičnatá – bez černý – maliník obecný – lípa velkolistá – jírovec maďal
(označení dílů „5. část/1“)

bříza bradavičnatá

bez černý

maliník obecný

lípa velkolistá

jírovec maďal

- 50 -

ŘEŠENÍ
1. bříza bradavičnatá – bez černý – maliník obecný – lípa velkolistá – jírovec maďal
(označení dílů „5. část/1“)

bříza bradavičnatá

bez černý

maliník obecný

lípa velkolistá

jírovec maďal
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SITUACE
2. jilm vaz – brusnice borůvka – jeřáb ptačí – kaštanovník setý – buk lesní
(označení dílů „5. část/2“)

jilm vaz

brusnice borůvka

jeřáb ptačí

kaštanovník setý

buk lesní
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ŘEŠENÍ
2. jilm vaz – brusnice borůvka – jeřáb ptačí – kaštanovník setý – buk lesní
(označení dílů „5. část/2“)

jilm vaz

brusnice borůvka

jeřáb ptačí

kaštanovník setý

buk lesní
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SITUACE
3. habr obecný – jírovec maďal – dub letní – brusnice brusinka – rybíz černý
(označení dílů „5. část/3“)

habr obecný

jírovec maďal

dub letní

brusnice brusinka

rybíz černý

- 54 -

ŘEŠENÍ
3. habr obecný – jírovec maďal – dub letní – brusnice brusinka – rybíz černý
(označení dílů „5. část/3“)

habr obecný

jírovec maďal

dub letní

brusnice brusinka

rybíz černý
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SITUACE
4. líska obecná – růže šípková – jasan ztepilý – ořešák královský – buk lesní
(označení dílů „5. část/4“)

líska obecná

růže šípková

jasan ztepilý

ořešák královský

buk lesní
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ŘEŠENÍ
4. líska obecná – růže šípková – jasan ztepilý – ořešák královský – buk lesní
(označení dílů „5. část/4“)

líska obecná

růže šípková

jasan ztepilý

ořešák královský

buk lesní
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SITUACE
5. bez černý – maliník obecný – dub červený – vrba bílá – javor mléč
(označení dílů „5. část/5“)

bez černý

maliník obecný

dub červený

vrba bílá

javor mléč
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ŘEŠENÍ
5. bez černý – maliník obecný – dub červený – vrba bílá – javor mléč
(označení dílů „5. část/5“)

bez černý

maliník obecný

dub červený

vrba bílá

javor mléč
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SITUACE
6. jeřáb ptačí – brusnice borůvka – topol černý – dub zimní – javor klen
(označení dílů „5. část/6“)

jeřáb ptačí

brusnice borůvka

topol černý

dub zimní

javor klen
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ŘEŠENÍ
6. jeřáb ptačí – brusnice borůvka – topol černý – dub zimní – javor klen
(označení dílů „5. část/6“)

jeřáb ptačí

brusnice borůvka

topol černý

dub zimní

javor klen

- 61 -

SITUACE
7. habr obecný – olše šedá – lípa velkolistá – vrba jíva – rybíz červený
(označení dílů „5. část/7“)

habr obecný

olše šedá

lípa velkolistá

vrba jíva

rybíz červený
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ŘEŠENÍ
7. habr obecný – olše šedá – lípa velkolistá – vrba jíva – rybíz červený
(označení dílů „5. část/7“)

habr obecný

olše šedá

lípa velkolistá

vrba jíva

rybíz červený
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SITUACE
8. líska obecná – kaštanovník setý – topol černý – olše lepkavá – ostružiník křovitý
(označení dílů „5. část/8“)

líska obecná

kaštanovník setý

topol černý

olše lepkavá

ostružiník křovitý
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ŘEŠENÍ
8. líska obecná – kaštanovník setý – topol černý – olše lepkavá – ostružiník křovitý
(označení dílů „5. část/8“)

líska obecná

kaštanovník setý

topol černý

olše lepkavá

ostružiník křovitý
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6. část – Žabí ráj
V žabím světě si můžete poslechnout rosničku zelenou. Úkolem je, aby si kapitán
nejprve zvolil jednoho soutěžícího, který bude dělat sedícího (klečícího) žabáka v žabím ráji
po celou dobu této soutěže. Ostatní soutěžící se budou postupně střídat. Budou skákat po dvou
nohách k žabímu ráji své barvy (Obr. 1). Tam si vytáhnou z rybníka jedno písmeno (Obr. 2,
3), které otočí v rybníce na sedícího (klečícího) žabáka a ten jim kváknutím naznačí, jestli to
písmeno je ve slově PŘÍRODA. Toto slovo znají a musí ho složit (Obr. 5). Sbírání písmen
může být přeházené (Obr. 4). Jedno kváknutí je ANO (Obr. 3), dvě kváknutí je NE (Obr. 2).
Pokud jim žabák kváknutím řekne ANO, běží ke stolku (židli), kam odkládají písmenka
(Obr. 4) a kde na něho čeká další soutěžící. Pokud jim žabák kváknutím řekne NE, tak
vytahují tak dlouho písmenko, dokud se v tom slově nevyskytuje. Družstvo, které má všechna
písmenka a poskládané slovo (Obr. 5), vyhrává. Učitel(ka) zapisuje čas družstev do tabulky
(Tab. 1). Kdo má nejrychlejší čas, tak dostává žeton žáby
.

Pomůcky pro učitele: rybník (krabice) a žabák s leknínem, čelenka žabáka, písmena, název
PŘÍRODA, stojan, stůl (židle), stopky, tužka, papír s tabulkou, žeton
žáby

Obr. 1: Žabí ráj

Obr. 2: Vytáhnutí písmena z rybníka,
žabák řekne „KVAK, KVAK“ - NE

Obr. 3: Vytáhnutí písmena z rybníka,
žabák řekne „KVAK“ - ANO
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Obr. 4: Stolek (židle), na který
se odkládají písmena

Obr. 5: Poskládané slovo

Tab. 1: Žabí ráj
DRUŽSTVO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ČAS

ZÁVĚR
Rozstřel – Křížovka
Úkolem je co nejrychleji a správně vyluštit křížovku. Mezi první symboly jara patří
kytička, jejíž název najdete v tajence. Družstvo, které má vyluštěnou křížovku, ji zapíše na
papír a kapitán zvedne terčík. Týká se to družstev, které mají stejný počet žetonů a karet
nápověd . Učitel těmto družstvům přiřadí kartu rozstřelu , aby věděl, o která družstva se
jedná. Křížovku budou luštit pouze jednu. Může se stát, že zvítězí více družstev (jedno nebo
dvě). Družstvo, které je nejrychlejší, vyhrává a každý z družstva dostává na svůj kolíček
obrázek stromu
.

Pomůcky pro učitele: papír s křížovkou, fólie, papír, tužka, guma, obrázek stromu

SITUACE
Křížovka

ŘEŠENÍ
Tajenka

POUŽITÁ LITERATURA
1. část – Jak znám přírodu?
BALKOVÁ K., 2010. Náměty pro školní družinu: Deset projektů s konkrétními činnostmi.
Praha, Portál, 2. vydání, 152 s. ISBN 978-80-7367-802-9. (Padesátkrát o přírodě – některé
otázky str. 24 – 26)

2. část – Přírodní společenstva
TERASOFT, 2005. TS Přírodověda 3 – Živočichové a rostliny ČR (výukový software).
Hořovice, Terasoft. (Encyklopedie – Obrázky)

3. část – Rozstříhané a pomíchané obrázky rostlin a živočichů
TERASOFT, 2005. TS Přírodověda 3 – Živočichové a rostliny ČR (výukový software).
Hořovice, Terasoft. (Encyklopedie – Obrázky)

4. část – Víš, čím se živí?
TERASOFT, 2005. TS Přírodověda 3 – Živočichové a rostliny ČR (výukový software).
Hořovice, Terasoft. (Encyklopedie – Obrázky)
LOHMANN M., 2010. Svět zvířat. Praha, Rebo, 2. vydání, 271 s. ISBN 978-80-255-0392-8.

5. část – Přiřaď plod k listu
MEZERA A., 1969. Naše stromy a keře. Praha, Albatros, 25. svazek, 428 s. (Obrázky)

Rozstřel – Křížovka
HINKOVÁ J., 2012. Mateřídouška. Praha, Mladá fronta, číslo 3, ročník 68, 45 s.
ISSN 0025-5440. (str. 35)

- 69 -

