
ŽIVOT OKOLO 
STROMU 

Vítej v lese! Zdá se ti, že mezi 
stromy je pořád klid a nic 
se zde neděje? Je tomu ale 
naopak. Naučím tě pozorně 
se dívat okolo sebe tak, že 
každá cesta do lesa bude 
dobrodružnou výpravou!  



Vidíš, co všechno se děje okolo 
jednoho stromu? Pozorně 
projdi jednotlivé úkoly a zkus 
je splnit. Na konec si pak 
můžeš dokreslit zvířata na 
zadní straně listu.

Když přijdeš do lesa, na první pohled tam 
obvykle moc zvířat neuvidíš. Pokud ale budeš 
chvíli tiše sedět a čekat, začnou se ti obyvatelé 
lesa ukazovat. Najdi všechna zvířata kolem 
kresleného stromu, spočítej je a seřaď podle 
velikosti. Napiš, kolik z nich jsou…

V okolí hradu i tady na obrázku roste 
přímo na stromech jedna zvláštní houba. 
Její jméno zjistíš, pokud řádně vyplníš 
všechna pole jmény zvířat z hradních 
expozic. Najdeš pak tuto houbu 
vyobrazenou na stěně uvnitř hradu?

V lese se pohybují kromě zvířat i lidé. Třeba 
takoví, kteří se zajímají o život ptáků. Těmto 
odborníkům se říká ornitologové. Pro svá 
pozorování mají různé vybavení. Zkus se 
podívat na hradě v expozici, co by ornitolog 
mohl použít a pomůcku mu domalovat. 

V pařezu má hnízdo jeden z našich 
největších mravenců – mravenec obrovský. 
Jako u všech dalších mravenců jej obývají 
pouze samičky – matka-královna, která 
klade vajíčka, a její dcery-dělnice, které 
se starají o všechno ostatní. Ty, které 
mají za úkol shánět potravu, se nazývají 
zásobovačky. Najdi je a spočítej. 

Strom, obyvatele lesa a jeho 
návštěvníky můžeš vybarvit.

V dutině stromu má hnízdo žluna zelená. 
Samečka a samičku od sebe rozeznáme 
na první pohled. Najdi rozdíl v jejich 
zbarvení.

Když chceš sledovat zvířata v  
musíš je umět najít.

Můžeš to zkusit 
třeba pomocí

Ty ale nejsou jen otisky v zemi, 
ale jsou všude okolo tebe.

Na přítomnost zvířete může 
upozornit třeba okousaná
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V lese se ve dne i v noci 
pohybují různí motýli. 
Dokresli martináče 
bukového.

Víš, jaký tvor 
se skrývá za 
spojovačkou? 

Správné řešení úkolů: 
1) Kolem stromu jsou 2 savci, 4 ptáci a 3 bezobratlí. 2) Když chceš sledovat zvířata v lese, musíš je umět najít. Můžeš to zkusit třeba pomocí stop. Ty ale nejsou jen otisky 
v zemi, ale jsou všude okolo tebe. Na přítomnost zvířete může upozornit třeba okousaná šiška nebo větev. Po ptačích obyvatelích lesa často najdeš na zemi pírka nebo 
dokonce zbytky vajíček. 3) Hlavním rozdílem mezi samečkem a samičkou žluny zelené je, že sameček má výrazný vous táhnoucí se od zobáku černo-červený, samička 
čistě černý. 4) Houba vyskytující se hojně na stromech v okolí hradu je choroš. Nachází se i na historické malbě v botanickém sále, na levé straně stěny vedoucí do 
lesa. 5) Ornitolog může využít dalekohled nebo třeba i fotoaparát. Oba jsou k nalezení v hradní expozici v ochoze se zbraněmi. 6) Na obrázku je celkem 25 mravenců. 
Po dokončení spojovačky se objeví výr velký.


