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ÍJEN          STROMOVÍ SK ÍTCI

MOTIVACE 

D ti šly a šly, až došly k rozcestí u velikého stromu. Když tak p emýšlely, kterou z cest se dál 
vydat, všimly si, že to není jen tak oby ejný strom, ale že má každou v tev jinou a na každé rostou 
jiné plody. V bec byl zvláštní, protože všude naho e ve v tvích i dole mezi ko eny d ti slyšely tiché 
chichotání a sem tam zahlédly, jako by po v tvi p eb hl žalud nebo tancovala šiška! Strom byl totiž 
domovem malých stromových sk ítk  – Buká ka, Smrká ka, Javorní ka a dalších. 

„Sk ítci, ale jak to, že je váš strom úpln  bez listí?“  

„Škádlili jsme zlého lesního arod je, který nám odfoukl nejen všechno listí, ale také jehli í!
Pomozte nám, d ti najít správné listy a jehli í a nalepit je zpátky na v tve, kam pat í, p kn  prosíme!“ 

Když d ti sk ítk m pomohly, ptaly se jich, kterou cestou se mají na rozcestí dát, že zakoply o 
bludný ko en a te  netrefí zpátky dom . Sk ítci však nev d li a poradili d tem, a  se zeptají veverky, 
která také na strom  bydlí a neustále shání po lese n co k sn dku, ta jist  bude v d t.

Veverka jim však ekla: „Ráda bych vám ukázala cestu z lesa, nem žu se ale zdržovat, mám te
na podzim plné tlapky práce se shán ním zásob, abych pak v zim  nem la hlad! Možná kdybyste mi 
ale trochu pomohli a n jaké zásoby nasbírali a uložili do mé skrýše pod ko eny stromu, m la bych as
vám poradit. Jen jestli ale víte, co my veverky vlastn  jíme!“ 

Poté, co d ti veverce pom žou s vytvá ením zásob na zimu, jim na oplátku poradí, aby nechodily 
kolem konvalinek, ale vydaly se cestou kolem sk ítka Buká ka

ÚKOLY:

Z list , plod  a dalších p írodních materiál  nasbíraných na vycházce si vyrobte bu  p ímo v lese 
i ve školce vlastní stromové sk ítky a víly. Ty trojrozm rné si m žete ve školce vystavit, do kalendá e

nalepte n jaké(ho) placat jší(ho). D ti si mohou své sk ítky a víly dle fantazie také pojmenovat. 

Malý nám t pro vás: Velmi p kn  také vypadá, když sk ítky vyrobené z vylisovaných list  zav síte 
do okna, takže skrz n  m že prosvítat podzimní slunko. Pro delší trvanlivost lze sk ítky i zalaminovat. 

Na vyzna ené místo nalepte fotografie stromových sk ítk , nebo jak je d ti vyráb jí.

Kouzelný strom na obrázku má na každé v tvi jiné plody. Lesní arod j mu však odfoukl všechny 
listy i jehli í (viz motivace). Pomozte stromovým sk ítk m: Najd te venku listy a jehli í, které k plod m
pat í, lehce je vylisujte a vždy n kolik jich nalepte na správné v tve, aby kouzelný strom nevypadal 
tak smutn . (Pokud byste ve vašem okolí správné listy nenašli, nakreslete si je t eba podle atlasu a 
nalepte.)

Pomozte veverce nasbírat zásoby potravy na zimu. Rozst íhejte obrázky na spodním proužku. 
Z nich si pak každé dít  vybere n co, co má veverka ráda, a schová (nalepí) jí potravu do skrýše 
mezi ko eny stromu, (p ípadn  kolem, pokud se do skrýše už nevejde). Pozor! Mezi obrázky jsou ale i 
dobroty, které veverky nejí a po nichž by jim ur it  bylo špatn , proto vybírejte opatrn ! (D ti si také 
mohou vybrat obrázek až jako odm nu za spln ní svého úkolu – vyrobený sk ítek nebo vypln ný
pracovní list). 

Zde nabízíme n kolik dalších možných nám t  na hry:  

NA VEVERKY:  

V lese, kde je dost žalud , bukvic i šišek, (p ípadn  m žeme sami p inést i n jaké kaštany nebo 
o íšky), si m žeme zahrát na veverky. Stejn  jako ony budeme na podzim sbírat lesní plody a 
semena a d lat si zásoby na zimu.  

P i malém po tu d tí p edstavuje každý jednu veverku a hraje sám za sebe, pokud je nás více, 
utvo íme n kolik skupin – vever ích rodinek. Každá veverka nebo vever í rodina si n kam umístí 
rozložený šátek, který p edstavuje vever ino hnízdo i skrýš, kam si schovává zásoby na zimu. 
Veverky potom po ur itou dobu hledají a sbírají ve vymezené ásti lesa vše, co si obvykle veverky na 
zimu schovávají a nosí to do své skrýše. 1. kolo vyhrává veverka nebo vever í rodinka, která 
shromáždila na zimu nejv tší zásoby. 



Ve 2. kole mají veverky za úkol své zásoby rozt ídit podle druhu – zvláš  bukvice, žaludy, o íšky
atd. – a jednotlivé druhy plod  pojmenovat. Starším a šikovn jším d tem m žeme úkol ztížit tím, že 
zásoby t ídí a poznávají se zavázanýma o ima pouze po hmatu. 

P ÍRODNÍ PEXESO:  

Vedoucí hry nasbírá asi 10 r zných p írodnin, rozloží je na šátek a p ikryje druhým šátkem. Na 
chvilku je d tem ukáže a jejich úkolem je najít a na vlastní šátky nasbírat stejnou sadu p írodnin. Hru 
m žeme pro starší ztížit tak, že d ti sbírají plody k list m, pop ípad  listy ke kv t m téže rostliny.  



1. Dvojice stejných listů vybarvěte vždy stejnou barvou. Řekněte, který list je na obrázku jen jednou. 

2. Najděte tyto listy v přírodě a vylisované je nalepte na jejich vzory.





LISTOPAD         TAJEMSTVÍ D EVA 

MOTIVACE:

D ti pokra ovaly cestou, kterou jim veverka poradila, když u dalšího rozcestí uslyšely bzu ení.
Podívaly se nahoru a nad sebou uvid ly podivnou kouli z jakéhosi zvláštního materiálu. Bylo to veliké 
vosí hnízdo. D ti byly zv davé, a tak se hned ptaly vos, z eho si své hnízdo staví. „To je papírovina, 
skoro jako váš papír. Však také lidé zp sob jeho výroby okoukali od nás,“ odpov d ly vosy. „A jak 
tedy papír vyrábíte?“ „Ukusujeme malé kousí ky starého d eva, které rozm lníme v ústech a smísíme 
se slinami, ímž se také slepí. Pak papírovou hmotu tvarujeme, jak pot ebujeme.“  

„Jestli chcete, m žeme vás nau it, jak se papír vyrábí. Aby to však pro vás nebylo tak t žké a také 
abychom šet ili stromy v lese, nebudete ho vyráb t ze d eva, ale použijete starý popsaný papír, ze 
kterého si sami ud láte krásný nový.“ 

(D ti m žete p i této p íležitosti také upozornit, jak je d ležité papírem šet it, abychom šet ili naše 
stromy; a dále že i starý, popsaný papír m že být k užitku, proto je dobré jej sbírat do kontejner  na 
papír nebo do sb rných dvor , aby z n j mohl vzniknout papír nový.) 

D ti m ly radost, jak je vosy nau ily vyrobit si vlastní papír. Než se s nimi rozlou ily, zeptaly se 
jich na cestu z lesa. Vosy jim poradily, a  následují sluné ko sedmite né. 

ÚKOLY:

Vyrobte si s d tmi vlastní ru ní papír: 

Pom cky: starý papír, mixér, plastový lavor, ráme ky, houbi ka, volné listy papíru 

Náš ru ní papír budeme vyráb t z použitého oby ejného papíru i starých novin; naopak nejsou 
vhodné asopisy, k ídový papír apod.) Papír s d tmi natrháme na malé kousky, namo íme do vody a 
nejlépe p es noc necháme rozmo it (u novin není nutné).

Rozmo ený papír spolu s p idanou vodou rozmixujeme po troškách v mixéru na kaši – vznikne 
papírovina. Tu nalijeme do plastového lavoru a p ípadn  ješt  na edíme.

Vezmeme ráme ek se sí kou a na n j položíme prázdný ráme ek tak, aby sí ka byla uprost ed 
mezi ráme ky. 

Takto uchopíme ráme ky do obou rukou, pono íme do lavoru a ve vodorovné poloze je 
vytáhneme. Na sí ce se zachytí papírová kaše, kterou se snažíme kolébáním ráme ky rovnom rn
rozložit d ív, než p ebyte ná voda sí kou prote e.  

Horní ráme ek bez sí ky potom odebereme (ten nám vlastn  pouze papír ohrani uje a vytvá í tak 
jeho okraje) a na papírovinu položíme list papíru. (Zde je naopak vhodn jší použít hladší papír a ne 
nap . recyklovaný, aby se z n j oschlý ru ní papír pak snadno odd lil.)

Ráme ek p eklopíme papírem na st l, p itiskneme a houbi kou p es sí ku vysajeme p ebyte nou
vodu. Pokud je voda dostate n  odsátá, lze jednoduše bez potrhání papírové hmoty ráme ek 
zvednout a odstranit. 

Nový mokrý list papíru necháme i s podkladovým papírem uschnout nap . v blízkosti topení. 
(Jestliže sp cháte, m žete papír vysušit žehli kou i v lešti ce na fotografie.) 

Po uschnutí lze nový papír z podkladu lehce odloupnout. 

Základní postup výroby ru ního papíru lze obohatit mnoha zp soby:

Papírovinu m žete obarvit rozmixováním kousku barevného papíru, p idáním ko ení – sladké 
papriky, kari, sko ice… P kn  p írodn  také vypadá, když do papíroviny rozmixujete trochu slámy 
nebo sena. Ru ní papír m žeme také ozdobit vložením vylisovaných kv t , list  nebo ko ení do 
papíroviny. Obtisknutím listu, krajky nebo jakékoli jiné šablonky do mokré papíroviny vznikne reliéfní 
vodoznak, také se mu íká slepotisk. P iloženou šablonu i list m žeme navíc p efoukat vizírkou 
s barevným roztokem, nebo posypat ko ením i nap íklad nastrouhanou tuhou z pastelky, takže po 
odstran ní šablony bílý vodoznak p kn  vynikne na barevném pozadí. 

Zkrátka možností je ada a fantazii se meze nekladou. T šíme se na vaše zajímavé nápady. 

P i výrob  listu ru ního papíru d ti p eci jen pot ebují aspo  ze za átku pomoc paní u itelky, navíc 
pokud máte pouze 1 ráme ek, trvá déle, než se všechny d ti vyst ídají. Proto je možné a pro menší 
d ti patrn  i snadn jší nevyráb t z papíroviny list papíru, ale tvarovat z n j nap íklad misky nebo 



korálky. V tomto p ípad  ponecháme papírovinu spíš hustší. K výrob  misky použijeme hladký 
kelímek nap íklad od jogurtu. Na jeho dno a spodní ást st n p iplácneme hustou papírovou kaši a 
p itisknutím ruky p ebyte nou vodu vyždímeme. Korálky nejr zn jších tvar  zase vyrábíme 
obalováním br ka papírovou kaší, následným ždímáním a tvarováním prsty do žádaného tvaru. 
Kelímky i br ka vyndáváme, až teprve když je nová papírová miska nebo korálek hotov. Op t na 
výrobky  m žeme n co lepit, kreslit…  

Pokud máte možnost,  k motivaci výroby ru ního papíru p ineste a ukažte d tem n jaké staré vosí 
hnízdo, a  si sami prohlédnou jeho stavbu, st ny i kom rky a osahají si, že je opravdu z papíroviny.

Nejzda ilejší listy ru ního papíru nalepte na vyzna ená místa v kalendá i. Ostatní se výborn  hodí 
na nejr zn jší (nap íklad váno ní) p ání ka apod.  

Na vyzna ené místo nalepte fotografie z výroby ru ního papíru, p ípadn  z dalších aktivit.  

Na vycházce si všímejte, že ne všechny stromy mají stejnou k ru. Buk má nap íklad hladkou 
šedou k ru, borovice naopak velmi rozpraskanou. N které stromy dokonce podle k ry snadno 
poznáte – t eba b ízu, že?

Abyste si mohli r zné k ry ve školce znovu p ipomenout a p itom je neponi ili, nau íte se vytvo it 
jakési „obtisky“, kterým íkáme frotáže: 

FROTÁŽ K RY: Vezm te si istý list papíru (ne tvrtky), p iložte na k ru stromu, kterou chcete 
obtisknout a p ejížd jte po papí e naplocho progresou, voskovkou, nebo ješt  lépe uhlem i k ídou, 
ímž se vám reliéf k ry vykreslí. 

Povedené frotáže ze 3 r zných druh  strom  nalepte na kmeny strom  v kalendá i. K obrázk m
m žete dolepit i spadané listy, jež ke k rám pat í, abyste si p ipomínali, ze kterých jsou strom .

Ze d eva však nevyrábíme pouze papír, ale spoustu dalších užite ných v cí. Jist  si sami hned na 
n kolik vzpomenete.  

Ze spodního proužku vyberte p edm ty, které jsou ze d eva (event. pochází ze stromu – nap .
papír), vybarv te je a nalepte je na pa ez, p ípadn  n kde poblíž, pokud se tam nevejdou. M žete 
p idat i n jaké vlastní obrázky d ev ných v cí. 

Další nám ty na hry se stromy: 

POZNEJ SV J STROM  

Utvo íme dvojice (sta í i jedna) a jednomu z dvojice zavážeme o i. Ten, který vidí, vede slepého 
úpln  potichu, opatrn  a trochu oklikou k libovolnému stromu (ve vymezeném okruhu). Nevidoucí se 
se svým stromem d kladn  seznámí – obejme ho, zjistí, jak je tlustý, jak má drsnou k ru, velké 
ko eny, jestli má n kde v dosahu v tev nebo není zran ný apod. Když si myslí, že ho zná, kamarád 
ho odvede zp t na cestu. Pak si slepý sundá šátek a jde hledat sv j strom. Ve druhém kole si 
m žeme role vym nit.

NA MEDV DA

Každý si najd te jeden strom a až eknu te , vysko íte na n j a obejmete ho rukama i nohama – 
jako správný medv d. Nebudete ale nikam šplhat, sta í, když takto vydržíte nejdéle ze všech. 







PROSINEC      SLUNKO, DÉŠ  A PLÍSKANICE 

MOTIVACE:

Jak d ti bloudily stále dál, po así bylo chladn jší a chladn jší. Kluky napadlo, že by nebylo špatné 
psát si cestovní deník, do n hož by také mohli zaznamenávat, jaké je každý den po así. Holkám se 
jejich nápad také moc líbil a hned nakreslily tabulku, do které budou po así zakreslovat a vymýšlely, 
jak nakreslí, když fouká vítr nebo když mrzne. 

Celý týden d ti pe liv  pozorovaly a zakreslovaly po así. Po týdnu usoudily, že to bylo p kné, ale 
že další týden to bude asi podobné, a proto že se k pozorování po así vrátí, až se trochu oteplí, 
za ne jaro, nebo dokonce léto a obrázky v tabulce budou trochu pest ejší a ne samé kulichy a 
rukavice. Alespo  tak budou moci porovnat, jak se po así v pr b hu roku m ní!

ÚKOLY:

Jeden týden s d tmi pozorujte po así a zakreslujte je do tabulky v kalendá i. Pokud vám to tak 
vyhovuje, použijte jako symboly obrázky z kalendá e – vlo ky pro padající sníh, sn huláka pro 
vyjád ení, že sníh stále leží, trávu s vlo kami pro jinovatku, apod. Pokud vám n co chybí i
nevyhovuje, vymyslete si s d tmi vlastní symboly.

M žete také nechat d ti, a  se obrázkem v kalendá i jen inspirují a samy a  vymýšlí, jak by které 
po así nakreslily. (Pro nás pak symboly p ikreslete na kalendá  i s popiskou.) 

Samoz ejm  mohou d ti do okénka pro jeden den nakreslit i více symbol .

Necháme na vás, nakolik d tem p iblížíte m ení teploty na teplom ru ( ím výš vyleze st íbrná 
rtu  ve sloupe ku uprost ed, tím je tepleji,… pokud je níž, než ta nejsiln jší árka, íkáme, že mrzne… 
apod.)

Do tabulky teplotu vyjad ujte pomocí obrázk  na spodním proužku. D ti se zamyslí, co by si p i
po así, jaké je dnes, oblékly ven na sebe: P i velké zim  kulicha a rukavice, za mokra a dešt  deštník 
s holínkami, p i pr m rném jarním nebo podzimním dnu tenisky a epici, za teplého slune ního dne 
klobouk a slune ní brýle. 

Vybraný symbol pak vyst ihn te a nalepte do okénka v tabulce. 

P ipravte si n kolik pokus  se sn hem:

Naberte plnou sklenici sn hu a postavte ji do tepla. D ti ur it  všechny uhodnou, že sníh roztaje, 
nechte je však odhadnout, kolik vody ve sklenici vznikne, zda bude plná, poloprázdná, pouze na dn
apod. Výsledek pokusu pak zakreslete do kalendá e. (D ti si mohou každé nabrat svoji sklenici a své 
odhady i výsledky kreslit na sv j papír.)

(Vodu, která vznikla ve sklenici rozpušt ním sn hu, m žete nechat venku (p ípadn  v mrazáku) 
op t zmrznout. Ptejte se d tí, co vznikne te  (– zda op t sníh, nebo led…) a kolik si myslí, že ledu ve 
sklenici bude.) 

Naberte více sklenic sn hu a postavte je na r zn  teplá místa – ven, do šatny, do herny, 
k topení… Nejprve odhadujte a pak pozorujte, kde sníh roztaje nejd íve a kde nejpozd ji. P emýšlejte,
pro .

Naberte sníh z r zných míst – od silnice, ze zahrady nebo od lesa a po roztátí pozorujte, kolik bylo 
v kterém ne istot. P emýšlejte s d tmi, odkud se vzaly. 

Pozorujte s d tmi sn hové vlo ky pod lupou a poté je nakreslete, vyst ihn te z papíru, p ípadn
jinak výtvarn  zachy te. Nejzajímav jší vlo ky nalepte do kalendá e na vyzna ené místo i jinam, kam 
se vejdou, dalšími si m žete vyzdobit okna a hernu. 

POZOR, P IPOMÍNÁME: Vra te se k pozorování po así znovu v b eznu a kv tnu a porovnejte, 
jaké po así je typické pro kterou ro ní dobu. 





LEDEN          KAMARÁDI V NOUZI 

MOTIVACE:

Další rozcestí leželo poblíž pta ího krmítka. D ti by se rády n koho zeptaly, kudy se vydat dál, u 
krmítka však žádný ptá ek nebyl. A co by tam kdo také d lal, když krmítko bylo prázdné, nikdo do n j
ptá k m nic nenasypal!

D ti, když p ipravíte a nasypete pták m potravu, ur it  se brzy ke krmítku vrátí! 

Když bylo krmítko op t plné, p ilétli k n mu i n kte í ptáci (ze spodního proužku), kte í u nás p es 
zimu z stávají a neodlétají do teplých krajin. Ti potom d ti prosili: „P kn  prosíme, nakrmte ješt  ty 
ptáky z lesa nad námi, pod lte je o potravu podél cesty! Ur it  ji umíte mezi n  správn  rozdat, každý 
z nich totiž má rád n co jiného.“

Když d ti i tuto prosbu splnily a výra, ervenku, datla i led á ka správn  pod lily, ptaly se pták :
„Ptá ci, vy všude létáte a všechno z výšky vidíte, vy ur it  budete znát správnou cestu ven z lesa. 
Pora te nám, prosím.“ A všichni ptáci d tem odm nou za jejich pomoc zazpívali veselou písni ku. 
Podle ní d ti snadno uhodly, kterou cestu mají zvolit, aby se š astn  vrátily dom .

ÚKOLY:

Vyrobte s d tmi ZÁV SNÉ LOJOVÉ KRMÍTKO PRO PTÁKY:  

P ipravte si nádobku – nap íklad kv tiná , dírou provlékn te provázek, zevnit  ho omotejte kolem 
d ívka, aby nevypadl, a ješt  m žete doprost ed p ipevnit i p ivázat ty ku, na niž mohou ptáci p i
krmení sedat (není nutné, oni si poradí). Místo kv tiná e m žete použít i jiné v ci – nap . rozp lenou
sko ápku kokosového o echu nebo velkou borovou šišku. 

P ipravte si sm s z loje (p ípadn  tužšího sádla) a nejr zn jších semen – slune nice, proso, 
mák… Všechno dob e promíchejte a napl te sm sí kv tiná e, nebo ji zat ete do mezer v šišce. 
Krmítko pak zav ste na strom tak, abyste mohli i ze školky dob e pozorovat ptáky, kte í na n j
p ilétají. Zkuste si je vyhledat v atlase a zjistit jejich jména. 

Na vyzna ené místo nalepte fotografie z výroby záv sného krmítka. 

Nasypte ptá k m n co k sn dku do velkého krmítka na obrázku, aby už nebylo tak opušt né. 
P ipravte pro d ti nejr zn jší potravu pro ptáky – takovou, kterou opravdu jedí, ale také v ci, které jim 
nedáváme – bonbony, okoládu, salám, erstvý rohlík s máslem apod. D ti samy vybírají, co ptá k m
mohou nasypat a lepí semínka do krmítka. 

DO KRMÍTKA PAT Í:

semena slune nice, epky, tykví, jadérka jablek a hrušek, proso, ovesné vlo ky, strouhanka, 
odpad vlašských o ech , mák, krupky, pšenice, je men, semena plevel  (jitrocele, š ovíku, kokošky, 
merlíku, bodlák …)

DO KRMÍTKA NEPAT Í: 

brambory syrové i va ené, zbytky erstvého chleba a pe iva, ko en ných jídel, uzenin, 
upraveného masa, solených tuk …

Ze spodního proužku vyberte ptáky, kte í na podzim neodlétají do teplých krajin, ale z stávají 
v zim  tady, takže je m žeme alespo  ob as pozorovat i na krmítku. Vyst ihn te je a nalepte na 
krmítko nebo n kde poblíž. 

EŠENÍ:  p ezimují: kos, straka, vrabec, sýkora, sojka 

  odlétají: vlaštovka, kachna, špa ek, kuka ka, áp 

N které ptáky na krmítku neuvidíte, protože se živí n ím jiným než semeny, která jim do n j
sypeme. Moucha, myš, ponrava a ryba vedle cesty jsou potrava p ichystaná pro 4 ptáky na obrázku 
v kalendá i: výra, ervenku, led á ka a datla. Vašim úkolem je správn  ptáky pod lit, aby jim co 
nejlépe chutnalo. Spojte proto ptáky s jejich potravou. ( áry m žete také kreslit r znými barvami a 
proplést je do bludišt  – mezi potravou a výrem je na n  místo.) 

EŠENÍ: výr – myš, ervenka – moucha, led á ek – ryba, datel – ponrava 

Nakonec ptáci d tem odm nou za pomoc zazpívají hádanku z levého dolního rohu kalendá e. 
Podle ní d ti jist  snadno poznají, kterou cestou mají pokra ovat.





ÚNOR           V BLUDIŠTI STOP 

MOTIVACE:

D ti po cest  došly až ke krmelci. U n j se cesti ky rozd lovaly a znovu spojovaly, až z nich bylo 
úplné bludišt , stejn  jako ze stop zví at, která si do krmelce chodí pro potravu. D ti byly úpln
zmatené – kudy se jen vydat? P elet la nad nimi sojka, známá lesní strážkyn  a zpravodajka, která 
vždycky první ví, kde se co šustne a všechny o tom informuje. Ta d tem poradí: „B žte po mé stop ,
až narazíte na stopu lišky. Pak se vydejte po její stop  stejným sm rem, jako šla liška. Její cesta vás 
vyvede z lesa ven.“ „D kujeme, sojko.“ 

ÚKOLY:

Vezm te starý tvrdý chléb, pe ivo, n jaká jablka a mrkev nebo kaštany a žaludy, jestli jste na 
podzim n jaké pro zv  nasbírali, a odneste  je ke krmelci, nebo aspo  k lesu, pokud poblíž vaší 
školky žádný krmelec není. Na procházce v lese si dob e všímejte zví ecích stop. Zkuste ur it, komu 
pat í a kterým sm rem zví ata šla. 

Pokud budete mít chu , m žete zkusit s d tmi zhotovit SÁDROVÉ ODLITKY STOP:  

Je nutné zvolit dobu, kdy je sníh dostate n  zmrzlý a tvrdý, a stopy dob e drží tvar.

Vezm te pruh tvrtky, jeho konce slepte k sob , aby vznikl kruh – forma, do které budeme sádru 
lít. Do pytlíku nebo uzavíratelné nádoby rozmíchejte sádru, aby byla p im en  tekutá. Najd te si 
vhodnou stopu, kolem ní zasa te do sn hu kruh ze tvrtky a do takto p ipravené formy nalijte sádru. 
Pak sta í jen po kat, než sádra dostate n  ztvrdne. 

Vyrobte si s d tmi MEDAILONKY Z HLÍNY SE STOPAMI ZVÍ AT.

Hlínu dob e propracujte a vymodelujte z ní kole ka i oválky. Do nich pak pomocí prst  a jiných 
pom cek ( i sádrových odlitk , pokud si je také vyrobíte) vytla te stopy r zných zví at. Když do nich 
provrtáte dírku a navléknete provázek, m žete si je po ztvrdnutí zav sit na krk. 

Na vyzna ené místo nalepte fotografie z odlévání stop nebo výroby medailonk .

V lese na obrázku, podobn  jako ve skute ném lese, možná na první pohled žádná zví ata
nenajdete, protože jsou plachá a ukryla se p ed vámi. Když se však podíváte lépe, možná je v jejich 
skrýších objevíte. Najd te na obrázku 6 zví at a pojmenujte je. 

EŠENÍ: veverka, jelen, myš, divoké prase, zajíc, liška 

I kdybyste v lese žádná zví ata neobjevili, to, že v lese žijí, poznáte podle spousty r zných stop, 
které na zemi vytvá ejí úplné bludišt . Zkuste íci, která zví ata je tu zanechala a odkud kam b žela. 
Vyst ihn te zví ata ze spodního proužku a nalepte je na jejich stopu. Ke stop  p ikreslete šipku, 
kterým sm rem zví ata b žela.

Všimn te si, podle jakých jiných znamení krom  stop m žeme poznat, že je les obydlen (trus, 
pírka…)

Podívejte se dob e do krmelce. ekn te, co všechno tam zv i dáváme a kdo si na tom nejvíce 
pochutná. Nalepená zví ata spojte arou s jejich oblíbenou potravou, a  už ji najdou u krmelce nebo 
jinde.

HRA NA STOPA E:

Je zajímavé si uv domit, že stopy zdaleka nemusíme hledat jen v zim . Pokud stopu nechápeme 
pouze jako otisk nohy ve sn hu i blát , ale naopak jako jakoukoli známku toho, že zde zví e bylo, 
najdeme v lese spoustu stop po celý rok. Sta í se jen velmi pozorn  dívat. Skoro všude najdeme 
n jaké bobky nebo pta í trus, okousané v tvi ky i od enou k ru, požerky v k e strom  nebo dírky 
od larev ve starém pa ezu. asté jsou i šišky ohryzané od veverek. N kdy najdeme pavu inu, ulitu, 
pírko i dokonce starou kost nebo shozený paroh. 

P i h e d tem vymezíme nevelký kus lesa (sta í opravdu malý, aby byly nuceny se lépe dívat). 
V n m se pak stopa i snaží nalézt co nejvíce stop (pobytových znamení) po zví atech a ur it, komu 
pat í. Chovají se však tiše a nenápadn , jako správní stopa i, žádnou stopu nesbírají ani neni í, 
pouze si je pamatují. (N kdy m žeme hledání d tem obohatit tím, že p ineseme a do lesa p idáme i 
stopy, které se nenachází tak asto (kost, pírko…). I bez tohoto „falšování“ však jist  budete 
p ekvapeni, kolik znamení najdete! 





B EZEN        ZELENÉ VLASY D DA VŠEV DA

MOTIVACE:

Z lesa d ti vyšly na malý palouk, na kterém byla prazvláštní zahrádka. Plot z t ch nejk iv jších a 
nejpokroucen jších v tví jen jen spadnout, ale za ním záhonky pe liv  p ipravené k vysetí semínek i
sázení malých rostlinek. A vzadu za nimi bublá veselý pot ek. Kde se vzala taková zahrádka tady 
uprost ed lesa?  

„A kde se tu, u všech sakulent , berete vy?“ ozval se náhle za nimi hartusivý hlas, až se d ti lekly. 
Stál tam starý plešatý d dek a tvá il se dost mrzut . „My jsme, prosím, d ti ze školky a zabloudily 
jsme. Nemohl byste nám, prosím, ukázat cestu? Trmácíme se po lese už hrozn  dlouho.“ „To bych 
asi nemohl, mám te  na ja e na zahrádce hromadu práce s rytím, setím a sázením. Jsem už holt 
starej, ani to všechno nestíhám!“ „Tak my vám, d de ku, trochu pom žeme, my rádi sejeme semínka 
a p stujeme rostlinky!“, nabídly se d ti. „No, jen jestli víte, co taková rostlinka ke zdravýmu r stu 
pot ebuje a umíte se o ni dob e postarat!“ „Jen se nebojte, d de ku! A ukážete nám potom, kudy 
máme pokra ovat? Víte, kudy vede správná cesta?“ „No ješt  abych nev d l! Vždy  jsem, u všech 
ert , D da Všev da!!!“ „D da Všev da???“, nev ícn  vyjekly d ti. „A kde máte svoje zlaté vlasy?“ 

„Co mi nevypadalo stá ím, to mi vyškubala matka kv li všelijakejm zv davejm princ m. Ale te  už 
dost e í a hybaj do práce!“ 

D ti se tedy pustily do práce a ptá kové jim k tomu nad hlavami vesele št betali. P nkavá ek
p ilet l blíž, aby si mohl s d tmi lépe popovídat. Ty se ho hned vyptávaly: „Pov z, p nkavá ku, pro
je D da Všev da takový rozmrzelý? P edstavovaly jsme si ho jako milého veselého sta e ka.“ 
„P esn  takový býval. Te  ho ale trápí jeho plešatá hlava – slyšel jsem ho, jak íká: Kéž bych m l
aspo  n jaké vlasy, v bec nemusí být zlaté! A také je mu, myslím, smutno, že tu žije tak sám.“ 

„To je škoda“, litovaly d ti. „Rádi bychom mu n jak pomohli. Však my už n co vymyslíme!“  

A tak se d ti rozhodly, že vyp stují D dovi Všev dovi na hlav  nové zelené vlasy a také že ho 
seznámí s Jezinkou Bezinkou, ostatn  nebydlí daleko a oba mají rádi rostlinky, jist  si spolu budou 
rozum t. A D dovi Všev dovi už v bec nebude smutno a bude milý a dobrosrde ný jako d ív.

Tak se také stalo, D da Všev da byl moc rád, poradil jim, že se nejprve mají dát vpravo a na 
dalším rozcestí vlevo, a dokonce je kousek cesty i s Jezinkou Bezinkou vyprovodil. 

ÚKOLY:

Pomozte D dovi Všev dovi se setím. Vysejte semena vigny ínské z vašeho bat žku nebo 
munga, fazolí, hrachu, slune nice i eho je vám libo (lušt niny jsou však asi nejvhodn jší, protože 
dob e klí í a rychle rostou). 

Ptejte se d tí, co podle nich rostliny pot ebují k r stu.

P ipravte n kolik pokus , které vám pomohou zjistit, co rostliny k r stu pot ebují:

1. N která semena zasejte do kv tiná i truhlík , dejte je do místnosti na okno a pravideln
zalévejte.

2. Další semena vysejte do truhlíku, který dejte ven na okno, nebo p ímo do záhonu (pokud už 
neleží sníh). V p ípad , že je sucho, semena zalévejte. 

 3. Další semena stejn  jako v prvním p ípad  zasejte do truhlíku, který umístíte do místnosti na 
okno, ale v bec je nebudete zalévat. 

4. Zbylá semena zasejte do truhlíku, který dáte do místnosti, avšak do tmy – do uzav ené sk ín ,
zakryjte je bednou i krabicí apod. Pravideln  semena zalévejte. 

Pozorujte, jak vám která semena klí í a rostliny rostou.  

Záhony na obrázku v kalendá i tvo í ádky tabulky, na za átku každého je nakresleno, o který 
pokus jde. Do ádk  tabulky ve vámi zvolených asových intervalech zakreslujte, jak vaše rostliny 
práv  vypadají a jak jsou velké - snažte se je kreslit ve skute né velikosti (pozd ji mohou p es záhon 
p e uhovat). K obrázk m p ipište datum, nebo kolikátý den pokusu práv  je.

Po ur ité dob  srovnejte výsledky jednotlivých pokus , vysv tlete si, pro  se n kterým semen m
a rostlinkám da ilo lépe a jiným h e. Pak si zkuste shrnout, co vše tedy rostliny pot ebují ke 
spokojenému a zdravému r stu. Nakreslete to na volné místo v levém horním rohu kalendá e.



Pokud budete mít chu , m žete nechat mungo, fazole, hrách nebo pšenici vyklí it a mladé klí ky 
s d tmi sníst. Jsou velmi zdravé a chutné, možná je d ti dob e znají z obchodu. Pro tento ú el však 
musíte semena koupit v potravinách nebo prodejnách zdravé výživy, nikoli v semená ství, kde mohou 
být chemicky ošet ena. Vysejte je do m lké misky s vodou na vatový podklad. Vodu pravideln
m te, aby neza ala hnít. Klí k  se do káte už za n kolik málo dní – dobrou chu !

Vyp stujte D dovi Všev dovi na hlav  nové vlasy, a  není mrzutý, že je plešatý. 

Vyrobte si hlin né hlavy s trávou místo vlas . Vytvo í vám nádhernou dekoraci na velikonoce a 
výborn  se hodí i jako dárek. 

Postup je velmi jednoduchý: Staré roztržené (nejlépe hn dé) silonky ust ihn te, zavažte nebo 
zauzlujte 1 konec a napl te je hlínou, aby vznikla koule o velikosti tak 10-15 cm. Na místo, kde chcete 
mít vršek hlavy, nasypte travní semeno (nehodí se na to zesílená pata, tou pak tráva h e pror stá).
Potom silonky zavažte (zauzlujte) i na druhé stran . (Uzle nebo odst ihnuté konce mohou vytvá et uši 
apod.) Nos m žeme vytvo it vytažením a p evázáním silonky s kusem hlíny (jako bublinu na 
žvýka ce), nebo také z balónku, špuntu i knoflíku, eho chcete. Podobn  nakreslíme nebo nalepíme 
o i a pusu z papíru, knoflík , korálk  apod.

Hlavu postavíme do misky od kv tiná e a pravideln  zaléváme.  

Po n kolika dnech na hlav  za nou r st krásné sv tle zelené vlasy. Hlavy se vždy povedou – 
nevadí, jak jsou šišaté i boulovaté, p sobí legra n , i když se semena zatoulají a vlasy rostou, 
odkud nemají – n které hlavy mají i vousy! Vypadají výborn  s vlasy krátkými, dlouhými (m žeme je 
dokonce ost íhat!) i nakonec úpln  uschlými. 

Na vyzna ené místo nalepte fotografie vašich D d  Všev d  se zelenými vlasy, nebo d tí, jak je 
vyráb jí.

Rozst íhejte spodní proužek podle vyzna ených tvere k , složte je jako puzzle a seznamte D du 
Všev du s jeho novou p ítelkyní. (Složené puzzle m žete nalepit na papír a ten p ilepit i p ipojit ke 
kalendá i, pokud najdete vhodné místo.) 



DUBEN          VODNÍ BREBERKY 

MOTIVACE:

Od D da Všev da d ti dorazily k malému rybní ku. Jenom se to v n m hemží r znými živo ichy.
N kte í vypadají jako malé p íšerky, jiné d ti poznají docela snadno. Ale jak najít odpov , kudy se 
dát dál? 

Nejprve bude nejlepší se d kladn  seznámit se všemi živo ichy a najít jim správná jména. T eba 
jim n který z nich poradí. 

A co d lají zví átka na spodním proužku? Že by je n kdo ulovil a zapomn l pustit zpátky do vody? 
Nebo že by se zatoulala? Nejlépe bude, když jim d ti pomohou najít jejich domov. Dob e si d ti
vzpome te, že i Honzovi ve Zlatovlásce se nakonec mnohokrát vyplatilo, když pomohl t eba t m
nejmenším tvore k m.

Když už všechna zví átka ze spodního proužku jsou doma ve svém prost edí, dosp lá vážka 
d tem za odm nu prozradí, kudy se dát, aby se vyhnuli pavoukovi Vodouchovi, který na n  na 
nesprávné cest íhá.

ÚKOLY:

Pozorování drobných vodních živo ich  (alias breberek):

Abychom zjistili, kdo všechno v rybníce s vodníkem bydlí, vydáme se na lov. Budeme k tomu 
pot ebovat sítko nebo cedník na lovení, misku nejlépe bílé barvy, uzavíratelné sklenice a lahvi ky, 
m kkou pinzetu a lupu na pozorování. 

Lovíme tak, že cedníkem chvilku propátráváme vodu u b ehu, nebo zajedeme i hloub ji do bahna. 
Obsah cedníku pak vyklepneme do misky s vodou a pozorujeme, co se v ní hýbe. Breberky opatrn
pinzetou p endáme do skleni ky nebo do jiné misky s istou vodou, kde je m žeme lupou dob e
pozorovat.  Dob e si je prohlédneme, kolik mají nohou, co je na nich zvláštního, m žeme si je 
nakreslit a vymyslet jim p iléhavé jméno. Starší d ti se potom pokusí zjistit pravé jméno pomocí 
ur ovacího klí e na dalším list , mladší je mohou alespo  najít podle obrázku. 

Na volné místo nalepte fotografie z pozorování vodních živo ich  u rybníka. 

Vyst ihn te živo ichy na spodním proužku a nalepte je do velkého obrázku. Ale pozor! Ne 
kamkoli! Zamyslete se, kde žijí – zda u vody, b hají po hladin , plavou voln  ve vod , asto lezou po 
rostlinách nebo mají rad ji dno rybníka a nalepte je podle toho.  

NA SPODNÍM PROUŽKU JE: plovatka (rostliny nebo u hladiny), larva (nymfa) vážky (voln
plave), pulec (voln  plave), ropucha (u vody), rak (dno), potápník (voln  plave), pijavka (dno), olek
(voln  plave), brusla ka (pro d ti vodom rka, které je velmi podobná) (hladina), šídlo (p íbuzné vážky) 
(u vody), komár (u vody). 

NA OBRÁZKU JE: skokan, motýlice (p íbuzná šídlu a vážce), brusla ka, znakoplavka, larvy 
komár , plovatka, larva vážky, škeble, pavouk vodouch, okružák, spleš ule blátivá. (Názorn ji i
podrobn ji viz Klí  k ur ování vodních živo ich  z bat žku.) 

Zakroužkujte na obrázku breberky (a  už nakreslené nebo nalepené), které jste sami ulovili a 
pozorovali u rybníka. Breberky, které jste ulovili, ale nejsou nakreslené v kalendá i, do n j sami 
zkuste p ikreslit (p ípadn  je kreslete na jiný papír, vyst ihn te a nalepte). 

Obrázky skokana v levém horním rohu se a te postupn  podle toho, jak od vají ka rostl (spojte je 
arou od nejmladšího po nejstarší). Pak obrázky vymalujte. Pozadí vybarv te mod e, pokud toto 

stadium m že žít pouze ve vod , a erven , pokud žije hlavn  na suchu a dýchá vzduch.  

N které živo ichy najdeme na obrázku nakreslené (nalepené) jednou jako dosp lé, jednou jako 
mladé, nedosp lé. N kdy vypadají jednoduše jako zmenšení dosp lí, jindy jsou to larvy nebo pulci 
naprosto odlišní od svých dosp lých rodi .

Najd te na obrázku 5 takových dvojic dosp lý-nedosp lý a spojte dvojice arami r zných barev 
(nebo barevnými nit mi i bavlnkami). D ti si tak mohou také uv domit, že obvyklý výskyt n kterých 
živo ich  u vody (vážka, komár) souvisí s tím, kam kladou vají ka a kde žijí jejich larvy. 

EŠENÍ: ropucha – pulec, šídlo (vážka) - jeho larva (nymfa), komár – jeho larva, v tší a menší 
plovatka, v tší a menší brusla ka (vodom rka)





KV TEN          SLUNÍ KOVÁ LOUKA 

MOTIVACE:

D ti vyšly z lesa na krásnou louku plnou sv tla. Rozzá ená byla nejen od slunka na obloze, ale i 
od tisíce malých sluní ek rozsetých dole v tráv . Ano, uhodli jste, byly to rozkvetlé pampelišky.  

Jenže cesta se na louce rozd lovala, ztrácela a znovu objevovala, takže d ti byly naprosto 
zmatené. Kudy jen dál? Koho se zeptat? Všude kolem to bzu elo, jak nad pampeliškami poletovala 
spousta malých v eli ek, které piln  sbíraly nektar a pyl, aby m ly pro své d ti i na zimu dost medu. 
„V eli ky, pora te, kterou z cest se dát?“  

„Ale v elky sotva m ly as se zastavit: „Omlouváme se, ale nem žeme se s vámi zdržovat, máme 
strašn  moc práce s výrobou medu.“ „A nemohli bychom vám tedy n jak pomoci?“ „A myslíte, že 
byste dokázali vyrobit pampeliškový med?“ „Když nás nau íte, jak na to, ur it  se nám poda í.“

A tak v elky nau ily d ti vyráb t pampeliškový med. Moc se jim povedl a všem chutnal. Na 
oplátku v eli ky d tem poradily: „Vidíte ty r zn  staré pampelišky kolem vás na louce? Od každé 
vede jedna cesta. Když za nete od semínka a se adíte pampelišky od nejmladší po nejstarší, vydejte 
se cestou od té poslední, nejstarší, a brzy už dojdete k vašemu cíli.“ 

ÚKOLY:

Pomozte v elkám vyrobit pampeliškový med. Není to vlastn  med, ale bylinkový karamel. 
Pot ebujeme:

400 hlavi ek kv t  pampelišky léka ské 

2 l vody 

2 kg krystalového cukru 

2 citrony 

Kv ty pampelišky propláchneme a zalijeme 2 l vody. Citrony oloupeme a rozkrájíme na kole ka, 
p idáme do hrnce a va íme 15 minut. Pak hrnec odstavíme a necháme do p íštího dne louhovat. 
Druhý den p ecedíme p es plátýnko, pampelišky vyždímáme, ke "š áv " p idáme cukr a za 
ob asného míchání  va íme ješt  asi hodinu, až dosáhneme hustoty medu. Med nalijeme do istých 
sklenic a uzav eme ví kem. (Získáme p ibližn  2 l medu.) 

Na vyzna ené místo nalepte fotografie z výroby pampeliškového medu. 

Puzzle na spodním proužku vyst ihn te a vybarv te. Z ástí t la pampelišky složte obrázek a 
nalepte ho doprost ed louky. P itom jednotlivé ásti rostlinného t la pojmenovávejte (ko en, stonek, 
poup …).

Ur it  už jste se sami p esv d ili, jak pampeliškový kv t, listy, nebo stonek výrazn  barví. Využijte 
toho a do levého horního rohu kalendá e (a t eba i každý na sv j papír) nakreslete pampelišku 
opravdovou pampeliškou. 

P i vycházce si všimn te, jak se liší kv ty pampelišky ráno, v poledne a ve er, nebo když prší i
krásn  svítí sluní ko. Do vyzna ených ráme k  v kalendá i nakreslete, jak pampelišky za slunka a 
dešt  vypadají. 

Se a te pampelišky na louce od nejmladší po nejstarší. Za n te u semínka a od n j létejte jako 
v eli ky z pampelišky na pampelišku (kreslete áru od jedné k druhé), až skon íte u nejstarší. 
(Cestou, která od ní vede, pokra ujte k domovu.) 




