
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Skalice 

Číslo Rašky:  4 

Úroveň:         I. stupeň 

Předmět: přírodověda, matematika 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:  49.65AB0C6    18.42D39EF       

 
 

 

Zadání:   

V okolí dolního toku řeky Morávky často rostou dub letní, olše lepkavá, vrba jíva, bez 

černý, lípa malolistá, javor klen, jasan ztepilý, topol černý. Patří mezi takzvanou „ 

břehovou zeleň“, která svými kořeny zpevňuje břehy řek a potoků a chrání je před jejich 

narušováním. Stromy zastiňují okraje toků, tím zmírňují zvyšování teploty vody v horkých 

dnech, voda tak obsahuje více kyslíku pro vodní organismy. Rostliny poskytují úkryt a 

potravu živočichům, kteří zde žijí.   

Úkol 1: 

1. Z následující tabulky vyberte vše, co k druhu dřeviny patří . 

2. Spočítejte, kolik obrázků a informací jste stromům nebo keřům přiřadili.  

3. Výsledný počet správně vybraných informací a obrázků  u písmenem označeného 

druhu odpovídá písmeni v první souřadnici. 

A  olše lepkavá    ………………………..               B   javor klen  …………………………….. 

C   dub letní         ……………………….. 



„ Kočičky“ na tomto 

stromu - první jarní 

pastva  pro včely 

1 

Má výrazné laločnaté 

listy, plodem je 

žalud. 

2 

 

 

jedovatý druh 

 

3 

Žluté až oranžové 

dřevo tohoto stromu 

je křehké, ale ve 

vodě ztvrdne a je 

velmi odolné.  

Příbuzný druh má 

šedou kůru a 

zašpičatělé listy 

4 

Vysoký strom sázený 

kolem toků a rybníků 

 
5 

Z kůry příbuzných 

druhů tohoto stromu 

se vyrábí lék proti 

horečce, jiné druhy 

se používají 

v košíkářství 

 

6 

 

7 

Jeho kůra používaná 

v kožním lékařství 

kromě dalších látek 

obsahuje třísloviny, 

které se používají při 

zpracování kůží  

 

8 

 
9 

Jeho velice tvrdé 

dřevo je odolné vůči 

vodě, používá se 

např. na výrobu 

nábytku,  schodišť, 

dříve také na 

železniční pražce 

 

10 11 

Samičí šištice tohoto 

stromu dřevnatějí a 

zůstávají velmi 

dlouho na stromě 

 

 

 

12 

 

Plodem jsou  

křídlaté dvojnažky  

( připomínající 

 vrtulky) 

 

 

13 

V zimním období má 

větvičky zakončené 

typickými černými 

pupeny 

 

 

 

14 

 

Dožívá se vysokého 

věku, často patří 

mezi památné stromy 

(v Raškovicích rostou  

tři) 

 

15 

Léčivá rostlina proti 

bakteriím, proti 

horečce, zmírňuje 

migrény,  pomáhá při 

léčení onemocnění 

horních cest 

dýchacích 

16 

Název jednoho druhu 

tohoto stromu 

najdeme mezi 

vyjmenovanými slovy 

 

 

 
17 

Světlé dřevo, vyrábějí 

se z něj nábytkářské 

dýhy a hudební 

nástroje.  

 

Má latinský název 

Acer. 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 



Úkol 2: 

Vypočítejte příklady a výsledky odpovídající písmenům zapište do druhé souřadnice.  

1) V parku má být zasazeno celkem 200 listnatých stromů. Vysadili 50 javorů,  80 lip, 

jasanů  o 16 více než javorů.Kolik jim zbývá zasadit stromů ? (D) 

 

2)  Strom vytváří během růstu tzv. letokruhy, každý z nich se skládá z tmavšího proužku 

( jarní dřevo) a světlejšího proužku ( letní dřevo). Na pařezu dubu napočítali žáci 36 

světlých a tmavých soustředných kruhů. Jaké bylo stáří stromu (EF) ? 

 

 

 

Zdroje:   

Větvička, V., Matoušová, V. : Stromy a keře, Aventinum nakladatelství, Praha 2001 . 

Kol. : Příroda do kapsy, Stromy. Euromedia Group, a. s., Praha 2017. 

Reichholf, J. : Pevninské vody a mokřady. Ikar,  Praha 1998. 

 

Nápověda: 

Polechtej největší strom na patě. 

 

 

 

 

 

 

 

 


