
Barevné podzimní listy zhnědly a spadaly na zem. A stromy vypadají 
všechny stejně. Ale i v zimě jsou rozdílné. Když se podíváš zblízka, snadno je rozeznáš. 
Stačí málo a už nikdy nemusíš vyhlížet listy vysoko v koruně stromu, abys ho poznal. 

Pro začátek si najdi 
les. Nejlepší les je 

smíšený, tedy takový, 
kde rostou různé 

listnaté i jehličnaté 
stromy. Při procházce 
lesem sbírej větvičky 

různých stromů a 
keřů. V teple domova 
nebo klubovny je urči. 
U jehličnatých stromů 
nejspíš nebudeš mít 

problém strom poznat, 
ale co v zimě se stromy 
s opadanými listy? I ty 
se dají určit. Nejsnazší 

je to právě pomocí 
větviček s pupeny. 

A pro některé stromy 
je charakteristická 

i kůra. V méně 
chladných dnech ji 
můžeš obkreslit na 

papír, v chladnějších 
si udělej fotky. 
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Klíč k určování najdeš ve většině atlasů dřevin. Pokud chceš radši hledat 
na internetu, využij atlas připravený Českou zemědělskou univerzitou na 

http://katalogy.publikace.com/letorosty/uvodem

Kolik různých druhů jsi ve svém lese našel? Všimni si, že nejen listy, 
ale i pupeny a kůra jsou podobné pro stejné druhy stromů. 

V našich lesích najdeš i listnaté stromy, kterým suché listí neopadá, 
ale vydrží až do jara. Podařilo se ti ho najít a poznat? Nápovědou může 

být, že se tento jev objevil i v názvu jedné Werichovy pohádky. 

Jeden jehličnatý strom naopak opadá. Který to je?

VARIANTY PRO DRUŽINU:
Snadná: Nasbírej po dvou větvičkách od 10 druhů stromů a keřů. 
Zamíchej je. Úkolem ostatních je rozdělit je zpět do dvojic a určit. 

Střední: Předem vyber stromy a keře k poznávání a označ je čísly nebo 
značkami. Každý z družiny pak sám nebo za pomoci klíče dřeviny poznává. 

Těžší: Vyznač herní pole a v něm má každý z družiny za úkol najít a určit 
co nejvíce různých stromů a keřů. Tuto variantu lze hrát i jako průběžnou 

aktivitu během zimního výletu. 

Na závěr svá pozorování porovnejte a společně stromy správně určete.
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