
LISTNATÉ STROMY 
 

CO POTŘEBUJETE:  
Dobrou náladu na procházku, knihy, staré noviny nebo papíry. 

 

POSTUP:  
Zajděte si na procházku do lesa nebo parku a pozorujte listnaté stromy, 

na které během procházky narazíte. Dokážete je pojmenovat? Když uvidíte listnatý strom, 

pozorně si ho prohlédněte a zkuste si vzpomenout na jeho název. Potom seberte několik listů. 

Všechny je pečlivě schovejte a přineste si je domů. Pokud jste si během procházky nevzpomněli 

na jméno některého ze stromů, můžete ho zkusit dohledat. Pomoct vám mohou obrázky níže 

anebo atlas (kniha) stromů. 

 

Listnatých stromů je celá řada, nechte se tedy překvapit, na který zrovna narazíte. Můžete se 

nechat inspirovat stromy, které jsou dole na obrázku a zkusit je v přírodě najít. 

 

JAVOR MLÉČ 

 
 

BUK LESNÍ 

 



 

BŘÍZA BĚLOKORÁ 

 
 

JÍROVEC MAĎAL (KAŠTAN) 

 
 

DUB LETNÍ (ČERVENÝ) 

 
 



LÍPA SRDČITÁ 

 
 

LÍSKA OBECNÁ 

 
 

Abyste měli listy krásné a dlouho vám vydržely, zkuste si je vylisovat. Budete k tomu 

potřebovat noviny nebo papír a několik těžkých knih. List vložte do novin podobně, jako vidíte 

na obrázku. Pak noviny s listem uvnitř zavřete a vložte mezi dvě knihy. Teď zbývá jen počkat 

do druhého dne a máte hotovo! Tyto krásné listy můžete využít k příštímu úkolu. 

 
 



CO PROCVIČUJETE:  
Při procházce a sbírání listů pracujete s celým tělem a řádně ho protáhnete. Přece jen není 

vždy jednoduché se pro list ohnout či naopak natáhnout a proplést se hromadou větví. 

Při sbírání a trhání listů zapojíte rovněž jemnou motoriku a opatrnost. Své vědomosti 

procvičíte a prohloubíte při určování názvu stromů a povídání si o nich. Budete se také učit 

poznávat a respektovat přírodu. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT:  
Sledujte, zda si na procházce dítě všímá stromů okolo něj a zná jejich názvy. Pokud strom 

nepoznává, povídejte si o něm a správnost pojmenování společně ověřte doma podle obrázku. 

Sbírá dítě barevné listy ze země nebo je trhá ze stromu? Je při této činnosti opatrné, aby listy 

neporušilo a neublížilo větvím stromu? Povzbuzujte děti k ohleduplnosti k přírodě a motivujte 

je ke sbírání již spadaného listí. U lisování se zaměřte na důslednost a dohlédněte, aby byl list 

v novinách zcela schovaný. Vysvětlete dětem, proč se listí nejprve obalí papírem a až poté se 

vkládá mezi knihy. 

 
ZDROJ OBRÁZKŮ: https://www.countrylife.co.uk/, https://cz.pinterest.com/ 

https://www.countrylife.co.uk/

