
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Skalice 

Číslo Rašky:  4 

Úroveň:         II. stupeň 

Předmět: přírodopis, matematika 

________________________________________________________________ 

Souřadnice:   49.65ABCDE    18.42FGHIJ         

 

Zadání:  Břehová zeleň 

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

černý, lípa malolistá, javor klen, jilm vaz nebo jilm habrolistý, jasan ztepilý, topol černý. 

Patří mezi takzvanou „ břehovou zeleň“,  která svými kořeny zpevňuje břehy řek a 

potoků a chrání je před jejich narušováním. . Některé se dokáží velmi dobře přizpůsobit 

kolísání hladiny spodní vody a zaplavování vodou,  jejich kořeny vydrží i nedostatek 

kyslíku v okolním prostředí. 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  jasan ztepilý    ………………………..               B  olše lepkavá  ………………………… 

C   lípa malolistá  ………………………….                D  jilm vaz   ………………………………                    

E   dub letní  ………………………………….              



„ Kočičky“ na tomto 

stromu jsou první 

jarní pastvou pro 

včely 

1 

Má výrazné laločnaté 

listy 

2 

Listy mají typickou 

asymetrii listovou  

(různý tvar polovin 

listů) 

3 

 

Velmi často se jeho 

světlé dřevo používá 

v nábytkářství, 

k zhotovení dveří,  

vyráběly se z něho 

kočáry a první lyže. 

 

 

4 

Žluté až oranžové 

dřevo tohoto 

stromu je křehké, 

ale ve vodě 

ztvrdne a je velmi 

odolné 

 

 

 

5 

Hladké, zelené listy, 

srdčité,troj-

úhelníkovité až 

kosočtverečné. 

Strom vysazován i 

podél rybníků, 

postupně nahrazen 

hybridními druhy. 

6 7 

 V kožním lékařství  

se používá kůra, jenž 

kromě dalších látek 

obsahuje třísloviny. 

Jejich účinek je 

velmi dlouho znám a 

uplatňován při  

zpracování kůží. 

8 9 

Jeho velice tvrdé 

dřevo je odolné 

vůči vodě, používá 

se např. na výrobu 

nábytku, dříve 

také na železniční 

pražce 

 

10 

11 

Samičí šištice tohoto 

stromu dřevnatějí a 

zůstávají velmi 

dlouho na stromě 

 

 

 

 

 

12 

Je napadán houbou 

Ceratocystis, která 

způsobuje velmi 

závažnou „ grafiózu“. 

Jeho některé druhy 

byly na konci 

20.století v důsledku 

této nemoci  

až z 95 % vyhubeny. 

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 

 

Snadno rozlišitelné 

oválné lepkavé listy, 

v místě špičky tupé, 

nebo vykrojené,    

 

 

 

16 

Má výrazné, velké 

lichozpeřené listy, 

plodem jsou 

křídlaté nažky 

 

 

 
17 

 

 
 

 

18 

Přes 30 m vysoký 

strom, jeho  

latinký název  

Ulmus laevis Pall. 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

Příbuzné druhy 

tohoto stromu  

naoř. americký, 

habrolistý, drsný, 

patří k významným 

nábytkářským 

dřevinám 

21 

Jeho příbuzný druh 

má šedou kůru, liší se 

zašpičatělejšími listy 

a protáhleji 

vejčitými šišticemi. 

Patří mezi dřeviny 

v okolí horských 

potoků a říček. 

22 
 

23 
 

24 

Květy vyrůstají 

před vyrašením 

lístků ve 

svazeččícj, jsou 

dlouze stopkaté, 

převislé, 

oboupohlavné 

 

25 

 



Úkol 2: 

Vypočítejte příklady a výsledky odpovídající písmenům zapište do druhé souřadnice.  

1) V parku bylo zasazeno celkem 126 listnatých stromů: javorů o 10 více než dubů, lip  o 

20 více než javorů,  jasanů o 40 více než lip. Kolik bylo zasazeno dubů? (F) 

Snadnější varianta: 

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

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

 

2)V dílně měli k dipozici 24 desek, které měly délku 20 dm a šířku 2 dm. Kolik vrat (G) 

zhotovili, jestliže vrata mají rozměry 1 m 6 dm a 2 m? 

 

3) Na výrobu 1 t papíru se spotřebuje 17 vzrostlých stromů. Kolik stromů (HIJ) 

zachránili žáci, jestliže při sběrových akcích odevzdali 54 000 kg papíru?  

 

 

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. 

http://www.ekoporadny.cz/faq/kolik-papiru-se-vyrobi-z-jednoho-vzrostleho-stromu.htm 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki 
 

 

Nápověda: 

 
Polechtej největší strom na patě. 

 

 

 

http://www.ekoporadny.cz/faq/kolik-papiru-se-vyrobi-z-jednoho-vzrostleho-stromu.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki

