
jak na stezku

Nejsmutnější mi v létě vždycky přišlo, 
když jsem musela zůstat ve městě. Léto 

je nejlepší v přírodě. Utéct z rámusu, 
horka a zápachu někam ven k rybníku, 
do hor nebo na tábor. V létě si můžeme 

skvěle užít naši krásnou přírodu, protože 
je k nám většinou přívětivá a příjemná. 

Ale jen „koukat do zelenýho“, není 
ono. Mnohem lepší je, když něco víme 
o krajině, kterou cestujeme a o jejích 

zvířecích a rostlinných obyvatelích. Když 
pochopíme, jak funguje, jak žije a dýchá.

Příroda
v létě

Na výpravě nebo na táboře si můžete nejlépe splnit 
některé body stezky, které se vztahují k přírodě.

Hodně výprav jsem podnikla v partě s kamarádem, který se zajímal o květiny. Když jsem se po cestě nudila, hrála jsem s ním takovou hru. Říkali jsme té hře „co to je a proč to vypadá takhle?“. Fungovalo to tak, že když jsem viděla nějakou rostlinu, která se odlišovala od ostatních, tak jsem se ptala. Docela nás to zabavilo na dlouhých túrách a já jsem se něco dozvěděla o přírodě, o které jsem toho nikdy mnoho nevěděla. Máte v družině nebo v oddíle někoho, kdo toho hodně ví o květinách, stromech nebo zvířatech? Zkuste si s ním na některém výletě zahrát tuhle hru. Bude vás bavit!
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Poznávání přírody

kočka divoká
daněk skvrnitý
muflon
ondatra pižmová 
sika 
jestřáb lesní 
káně lesní 
kormorán velký 
krahujec obecný 
raroh velký 
tetřev hlušec 
bažant obecný 
lyska černá 
kovařík
tesařík
střevlík
roháč obecný
nosatec
lýkožrout smrkový
bedla vysoká
čirůvka májovka
hnojník obecný
holubinka révová

holubinka nazelenalá
muchomůrka tygrovaná
penízovka sametonohá
ryzec syrovinka
hřib dutonohý
hřib kovář
pestřec obecný
heřmánek pravý
hvozdík lesní
chrpa luční
jitrocel prostřední
kohoutek luční
kýchavice bílá
mateřídouška vejčitá
mochna husí
náprstník velkokvětý
pcháč obecný
ptačinec trávovitý
řeřišnice luční
sleziník nepravý
svízel třírohý
třezalka tečkovaná
zvonek okrouhlolistý

Ze seznamu vedle si vyber 10 rostlin, hub nebo 
živočichů, které neznáš. Najdi na internetu nebo 
v encyklopedii, jak vypadají, obrázky si vytiskni 
nebo okopíruj (nebo třeba stáhni do telefonu, pokud 
si ho bereš na výpravy). Nauč se, jak vypadají, 
a na výpravě nebo na táboře je zkus najít. Pokud 
některou rostlinu, houbu nebo živočicha nenajdeš 
na žádné letní výpravě ani na táboře, zjisti pomocí 
internetu nebo knih, proč jsi ji nenašel. Neroste 
v oblasti, kterou jsi navštívil? Roste jen v listnatém 
lese nebo u rybníka, který u tábořiště nemáte? 
Už je odkvetlá nebo vysbíraná? Kde a kdy bys mohl 
tuhle rostlinu, houbu nebo živočicha potkat?

Pokud je pro tebe 10 rostlin, hub a živočichů 
málo nebo pokud v tomhle seznamu už všechno 
znáš, vyber si víc obyvatel české přírody nebo si 
jednoduše zvol jiné. Spoustu další inspirace najdeš 
třeba tady: http://www.naturfoto.cz.
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     Cesta Země a Vzduchu
Na výpravách, na táboře, v okolí domova nebo 
na chalupě najdu a naučím se poznávat nové 
druhy rostlin, živočichů nebo hub. Počet určím 
předem po poradě s vedoucím nebo jiným 
vhodným hodnotitelem.
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Brambořík nachový
Česnek hadí
Ďáblík bahenní
Kýchavice bílá
Měsíčnice vytrvalá
Oměj vlčí mor
Pérovník pštrosí
Plavuň pučivá
Rak říční
Blatnice skvrnitá
Zmije obecná
Mlok skvrnitý
Ještěrka obecná
Slepýš křehký

Čáp černý
Chřástal polní
Kavka obecná
Krahujec obecný
Ledňáček říční
Skřivan lesní
Netopýr černý
Vydra říční
Otakárek fenyklový
Střevlík
Krkavec velký
Potápka roháč
Sluka lesní
Užovka obojková

Ze seznamu si vyber 10 rostlin a živočichů, 
které neznáš. Všechny a všichni jsou chránění.
Najdi na internetu nebo v encyklopedii, jak 
vypadají, obrázky si vytiskni nebo okopíruj (nebo 
třeba stáhni do telefonu, pokud si ho bereš na 
výpravy). Nauč se, jak vypadají, a na výpravě 
nebo na táboře je zkus najít. Asi to bude u mnoha 
z nich těžké. Najdi, kde tvoje rostliny rostou a kde 
živočichové žijí. Zkus vymyslet, proč jsou chránění 
a proč jich je v naší přírodě málo. Lovila se tato 
zvířata v historii nebo se rostliny sbíraly? Zaniká 
ekosystém, kde žijí? (Pokud nevíš, co tohle slovo 
znamená, tak si ho najdi.)
Napiš sem několik příkladů svých vybraných 
rostlin a živočichů a důvody, proč jich je málo.

Víc rostlin najdeš třeba na: 
http://www.chranenerostliny.estranky.cz 
a víc zvířat zase tady: 
http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/ cinnost-spravy/
ochrana-prirody/chranene-druhy-zivocichu/

Jistě znáš okolí svého tábořiště velmi dobře. Připomeň si 
nějaké přírodně zajímavé místo, které tam máte. Třeba 
chráněnou krajinnou oblast, rezervaci v lese, skály nebo 
starý rybník. Zjisti pomocí knih nebo internetu, jaké 
zajímavosti můžeš na takovém místě vidět. Jaké rostliny 
a živočichy, kteří jsou chránění, tu můžeš potkat? Jedná 
se o zajímavé původní prostředí? Hnízdí tu ptáci nebo 
je prostředí důležité pro některého živočicha? Připrav si 
poznámky o tom, kdo tu žije, roste a proč. Na táboře sem 
vezmi svoji družinu a seznam je s tím, co jsi zjistil. Zkuste 
najít zajímavé rostliny a stanoviště, kde žijí zajímavá 
zvířata. Také tak třeba pomůžeš mladším kamarádům 
s plněním jejich úkolů.

6 SKAUT 6/2015

       Cesta Ohně
Pro výpravu na přírodně zajímavé místo si připravím 
z důvěryhodných zdrojů kvalitní a pro ostatní záživné 
povídání o tom, čím je toto místo zajímavé a cenné. Popíšu 
přitom hlavní organismy, které se tam vyskytují, a jejich 
vzájemné vztahy.

      Cesta Vody
Naučím se poznat chráněné druhy rostlin 
a živočichů, které se vyskytují v našem regionu. 
Dostupnou část z nich si prohlédnu na jejich 
přirozených stanovištích.
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Vnímání přírody
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Zkuste s družinou 
vymyslet podobný 

rébus a dejte ho 
za úkol vyluštit 

jiné družině nebo 
vedoucím!

 žluva

Viděl jsi na táboře nějakou neobvyklou rostlinu? Nebo chráněného 
živočicha? Rostliny, houby a živočichy, které ses právě naučil poznat? 
Navštívil jsi zajímavé místo, o kterém sis předem zjistil informace při 
přípravě na předchozí úkol? Tak je zvěčni! Tedy nakresli, vyfoť nebo 
jinak umělecky zachyť. Na splnění tohohle bodu ses dobře připravil 
v minulém úkolu, tak toho využij. Zkus přidat na obrázek, fotku, do 
koláže nebo básničky i 
prostředí, kde se tvoje 
zajímavost nachází.

    Cesta Země a Ohně
Libovolným způsobem se pokusím umělecky zobrazit něco hezkého 
v přírodě nebo vyjádřit, jak na mě příroda působí (nakreslím obrázek, 
napíšu básničku nebo povídku, udělám několik fotografií, koláž apod.).

Najdi na výpravě                    10 rostlin nebo hub, které dokážeš správně pojmenovat. Vyfoť je tak, 
aby byl vždy vidět nějaký zajímavý detail, podle kterého se dá rostlina poznat (kůra, mřížky, květ 

ze zajímavého úhlu), ale zase aby to nevypadalo jako fotky z herbáře. Dbej na umělecký dojem 
a důmyslnost fotky. Můžete se do tohohle úkolu zapojit s celou družinou a pořídit společně více 

fotek Pak fotky vytiskněte a dejte poznávačku jiné družině nebo třeba svým vedoucím.


	01 Skaut červen 2015
	02-03 Oddíl skautů a skautek Prvních moravských junáků v Uherském Brodě
	04-08 Jak na stezku: Příroda v létě
	08 Film: České století
	09 Hra: Zombie Dice
	10-11 Fotocomics: Tábor 2015
	12-13 Putovní výprava
	14 Projekty: Lepší místo 
	16 Lesní moudrost: Pan Jezvec si plní sen
	18-19 Tipy na výpravy
	20-21 Aktivity: Táborové vaření
	22 Příběh: Puťák
	23 Aktivity: Zaplacka sportovce
	24-25 Aktivity: Atletický den 
	26 Skaut - Junák slaví sto let!
	27 Detektivka: Spacák
	28-29 Pokusy: Supertajný inkoust z kaštanu
	30 Rukodělka: PET umění
	32-33 Hlavolamy: Origami
	34-35 Soutěž: Vyhodnocení

