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Metodika
Slide 4: Popiš strom - žák posouváním přiřazuje správný popisek k části stromu.

Slide 5: Společenství lesa - výkladový slide.

Slide 6: Jehličnaté stromy - žák přiřazuje správný název k obrázku stromu.

Slide 7: Podle listů a plodů pojmenuj listnaté stromy - žák přiřazuje správný 
             název k obrázku stromu.

Slide 8: Plody lesa - žák přiřazuje názvy k houbám a určuje, zda jsou jedlé nebo 
             jedovaté.

Slide 9: Zvířata v lese - žák přidává k obrázku zvířete jeho název.

Slide 10: Ochrana lesa - žák určuje, které chování je správné, a které je špatné.
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Společenství lesa
Podle převažujícího druhu stromů rozlišujeme lesy jehličnaté, 
listnaté a smíšené.

Jehličnaté lesy, v nichž se 
vyskytují převážně 
jehličnaté stromy se 
vyskytují jen vzácně.

Smíšené lesy  tvoří 
stormy jehličnaté a 
listnaté. Zaujímají 
největší podíl našich lesů.

Listnaté lesy tvoří 
především listnaté 
stromy. Dříve u nás byly 
hojně zastoupené, ale nyní 
je více lesů smíšených.



jedle borovicesmrk modřín

Jehličnaté stromy
Zkus správně pojmenovat druhy jehličnatých stromů.

jedle borovice smrk modřínZkontroluj si správnost
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Podle listů a plodů pojmenuj listnaté stromy

pracoval
jsi správně?



Plody lesa
V lese můžeme najít spoustu hub, jen některé jsou ale jedlé. Zkus tyto 
houby správně pojmenovat a určit, zda se jedná o houby jedlé nebo 
jedovaté.
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muchomůrka 
zelená

hřib satan

jedlá

jedovatá
ověř si
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veverka

Zvířata v lese
V lese se můžeš setkat se spoustou zvířat, dokážeš je pojmenovat?

liška

vlk

ježek jezevec

medvěd

divoké prase

srnec

pracoval 
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Ochrana lesa
Les zaslouží naši ochranu.
Rozhodni, které chování je správné a které špatné.

správně špatně

chováme se tiše

odhazujeme odpadky

chodíme mimo vyznačené stezky

rozděláváme oheň  
neubližujeme zvěři

saháme na mláďata

křičíme jak na lesy

nerozděláváme oheň
respektujeme značení

neničíme obydlí zvířat

nelámeme stromy

kopeme do hub jak je to 
správně?
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Podle listů a plodů pojmenuj listnaté stromy



Plody lesa
V lese můžeme najít spoustu hub, jen některé jsou ale jedlé. Zkus tyto 
houby správně pojmenovat a určit, zda se jedná o houby jedlé nebo 
jedovaté.

hřib pravý

bedla jedlá

hřib 
křemenáč

hřib kozák

muchomůrka 
červená

muchomůrka 
zelená

hřib satan

jedlá

jedovatá

jedovatá

jedovatá

jedovatá
jedlá jedlá

jedlájedlá



veverka

Zvířata v lese
V lese se můžeš setkat se spoustou zvířat, dokážeš je pojmenovat?

liška vlk

ježekjezevec medvěd divoké prase

srnec



Ochrana lesa
Les zaslouží naši ochranu.
Rozhodni, které chování je správné a které špatné.

správně špatně

chováme se tiše

odhazujeme odpadky
chodíme mimo vyznačené stezky

rozděláváme oheň  
neubližujeme zvěři saháme na mláďata

křičíme jak na lesy
nerozděláváme oheň

respektujeme značení

neničíme obydlí zvířat
nelámeme stromy kopeme do hub
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