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„Jehli čnatý les“ 

• Popis místa – instrukce pro učitele 

 Převážně borový les je poslední zastávkou na naší naučné stezce. Začíná nad 

 Židovským hřbitovem a cesta k němu vede přes svažitou loučku. Můžeme si na  jeho 

 kraji opět odpočinout a seznámit se s obsahem informační tabule místní naučné stezky 

 „Stráž – Souměř“. Místo je vhodné pro pozorování jak rostlin, tak živočichů. Jsou 

 zde dobře pozorovatelná všechna patra lesa, rostou zde hojně houby a borůvky. Můžeme 

 pozorovat i přeryté plochy zeminy od divokých prasata vyhrabaná „lůžka“ srnčí zvěře.  

 Okraj lesa se dá velice dobře využít pro různé orientační hry, práci s mapou a sportovní 

 aktivity.  

• Obrazová dokumentace 

                                  Šiška borovice  

  

   

• Zadání: 2. – 5. ročník –  celoročně 

      Barvy lesa 

• Cíl 

  Pozorovat barvy jehličnatých a listnatých stromů. Zkoumat a poznávat šišky stromů.     

  Sběr přírodnin. Pohybové a orientační hry. 
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• Pomůcky 

  karta nebo notýsek, tužka, tašku na přírodniny, lupa, nožík, metr, 2 – 3 lana, šátky 

   na oči,  fotoaparát, literatura  

• Karta – určena pro práci venku (individuální i skupinová práce) 

• Pracovní list – určen pro práci ve třídě (individuální i skupinová práce) 

• Hodnocení 
      Učitel si zvolí bodové hodnocení na kart ě /průběžné hodnocení/ a v pracovním listě     
      /konečné hodnocení/ podle momentální situace v ročníku (nové učivo, opakování,  
      prověřování apod.).  
 

KARTA      Jméno: 

    Ročník: Datum: 

 

 

 

Úkol 

 

Odpověď 

 

Body 

1 Sbírej přírodniny a napiš je.     

2 Změř silný kmen jehličnatého 

stromu a zapiš i jeho jméno. 

obvod  v cm: 

jméno stromu: 

 

Vyhodnocení  

 

             Mraveniště 


