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Tahle rostlina se jmenuje (Dokonči tuto větu.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Které části má tahle 
rostlina schované pod 
zemí, když kvete?  
Dokresli kolem ní hlínu. 

Z rozsypaných písmen poskládej 
celé jméno této rostliny a napiš je 
na linky dole. 1 linka = 1 písmeno

Označ, které části rostliny 
na obrázku vpravo říkáme 

cibulka, list, stvol, květ, kořeny.

Seřaď obrázky ( = očísluj je od 1. do 6.) 
tak, jak sněženky postupně rostou.

Doplň (dopiš nebo barevně označ), 
čím se sněženky rozmnožují a kteří 
živočichové jim pomáhají.

Sněženky se rozmnožují         nebo         . Semena se 
začnou vyvíjet až po opylení květu. Květy opylují hlavně        . 
Zralá semena roznášejí        .

hlízami cibulkami mravencisemeny včelymyši
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Sněženky jsou jedovaté! Nejez je, bylo by ti moc špatně!

Sněženka podsněžník je v naší přírodě vzácná. 
Patří mezi zvláště chráněné rostliny. Označ, co 
s ní v přírodě můžeš ( ) a nesmíš ( ) dělat.

Tihle živočichové žijí ve Vysokém lese. Rozlušti a zapiš jejich jména.

Ve Vysokém lese žije:

Ve Vysokém lese na konci zimy a brzy na jaře kvete:
sněženka podsněžník, 

radra kokosýňa

venáver becoka

nížek lesčídřinkoka ramosý
nína lesku

čerbec venokaná

onáje zmibec

zpěv drozdný

žištěrvo dákaroje

lesvec nízeje
chanáro opube
nýnec srobec
výhálák čmejo

késevo dipra

opěnnáva kabec
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FOTIT

PROHLÍŽET

NIČITPŘESAZOVAT

VYRÝPÁVAT

KRESLIT

Sněženky 
v přírodě 
MŮŽEŠ…

Sněženky 
v přírodě 
NESMÍŠ…

Doplň, jaké stromy rostou ve Vysokém 
lese. (Stromy vyber ze seznamu dole.) 
Jestli nevíš, podívej se, až tam půjdeš.

Nápověda: opěnnáva kabec = pěnkava obecná
Ze zašifrované 

nabídky vpravo vyber 
a zapiš rostliny, které 
kvetou ve Vysokém 

lese ve stejnou dobu 
jako sněženky.
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lýkovec jedovatý

křivatec žlutý

douglaska tisolistá3

buk lesní2

bříza bělokorá1

jedle bělokorá6

jasan ztepilý4

javor klen5

smrk ztepilý9

olše lepkavá8

lípa srdčitá7

Vysoký les slouží především jako hospodářský les,  
a proto tu je vysazený hlavně     . Ale roste tu také      ,      
nebo     . Na území přírodní památky Sněženky ve Vysokém lese 
roste hlavně      ,      a     . V přírodní památce V bukách, která 
je nedaleko, roste samozřejmě převážně     . (Do rámečků doplň čísla.)
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                                 .

Které rostliny kvetou ve Vysokém lese ve stejnou 
dobu jako sněženky? Zapiš si ty, které jste viděli.

Zapiš si, kdy jste přírodní památku 
Sněženky ve Vysokém lese navštívili 
a jestli jste našli kvetoucí sněženky.

Zapiš si, které živočichy jste ve Vysokém lese viděli.

Napiš, proč v přírodě nesmíš sněženky 
trhat ani je vyrýpávat a přesazovat.

A proč nemůžeš sněženky jíst?

Kde sněženky rostou a proč? 

Proč nerostou 
pod smrky?

Napiš, které části této rostliny 
můžeš v naší přírodě obvykle 
vidět v únoru a které v srpnu. 

Na obrázku vpravo označ 
a popiš všechny části rostliny, 

které umíš pojmenovat.

V únoru je obvykle možné vidět

 

 

V srpnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Které části má tahle 
rostlina schované pod 
zemí, když kvete?  
Dokresli kolem ní hlínu. 
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Nezapomeň cestu průběžně zakreslovat do této mapy.

Kde cesta začala? Vyšli jsme z

                    

                    

Co bylo cílem? Chtěli jsme dojít 

                    

                    

                    

Kde cesta skončila? Došli jsme

                

                    

Jak byla cesta dlouhá? Ušli jsme

                    

Jak dlouho cesta trvala? Šli jsme

                    

                    

Sem si zapiš 
další informace 
o cestě:
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Tento pracovní list byl vytvořen v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II a je zdarma k dispozici na stránkách MAS POLIČSKO z. s. (www.maspolicsko.cz, info@maspolicsko.cz).

Jméno průzkumníka nebo skupiny: Datum:Za rosnatkami na Damašek
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 Tahle rostlina se jmenuje (Dokonči tuto větu – napiš její rodové a druhové jméno.)

                                 .

Které části jsou schované 
v mechu nebo pod zemí? 
Povrch hlíny naznač čárou. 

Na obrázku vpravo označ 
a popiš všechny části rostliny, 

které umíš pojmenovat.

Zapiš si, které rostliny v PR Damašek kvetou v tutéž 
dobu jako fialová orchidej prstnatec májový.

Vysvětli, proč mám právě toto rodové jméno. Co mám na listech? 
K čemu mi to je? A podle čeho mi dali mé druhové jméno?

Napiš si, kdy jste přírodní rezervaci (PR) 
Damašek navštívili, jestli jste objevili 

rosnatku okrouhlolistou a jestli kvetla. 

Poznamenej si, které živočichy jste v PR Damašek viděli.

Vysvětli, proč v přírodě nesmíš rosnatky 
a prstnatce trhat ani je vyrýpávat.

Kde rosnatka roste?

Vysvětli, proč rosnatka chytá hmyz.
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Nezapomeň cestu průběžně zakreslovat do této mapy.

Kde cesta začala? Vyšli jsme z

                    

                    

Co bylo cílem? Chtěli jsme dojít

                    

                    

                    

                    

Kde cesta skončila? Došli jsme

                    

                    

Jak byla cesta dlouhá? Ušli jsme

                    

Jak dlouho cesta trvala? Šli jsme

                    

                    

Sem si 
zapiš další 
informace 
o cestě:
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Živiny získává rosnatka nejen z půdy, ale také z těl drobného hmyzu,  
který chytá svými lepkavými      .

R

K

AUO
O

TH S R K

L NO
L

I

S

T

Á

AO

KVĚT

květy

LIST

LIST

listy

STVOL

KOŘENY

síťkami

Které části jsou schované 
v mechu nebo pod zemí? 
Dokresli kolem rostliny hlínu. 

Označ, které části rostliny 
na obrázku vpravo říkáme 

květ, list, stvol, kořeny?

Doplň, čím si 
hmyz chytám.kořeny

Mě zajímá 
jen hmyz!

V přírodní rezervaci (PR) Damašek koncem jara a v létě kvete:

va
ch

ta
 tr

oj
lis

tádevětsil bílý

sasanka hajní

sněženka podsněžník

krvavec toten

violka bahenní

rosnatka
 okrouhlolistá

suchopýr úzkolistý

hadí mord nízký

všivec lesní

to
lije

 b
a

he
nn

í

jaterník podléškako
zlí

k 
dv

ou
d

om
ý

p
rs

tn
at

ec
 m

á
jo

výprvosenka vyšší

zábělník bahenní

bažiník kostrbatý

Rozlušti a zapiš jména živočichů, kteří v rezervaci na Damašku žijí.

V PR Damašek a v okolí žije:

auboko kovžávoj, býček necolo, klán dobrýmeč, 
cubýn keťohý, národ benhakesím, ben cájozeim, 
zninel čáseroka, lýkočeh kros, kahon nákoskokrtý, 
rýměband hrobníček, sýkl přehýšek, desvok cínor

rodové jméno druhové jméno

1 linka = 1 písmeno

Ze zašifrované 
nabídky vpravo vyber 
a zapiš rostliny, které 
kvetou v rezervaci 

na Damašku koncem 
jara a v létě.

Nápověda: auboko kovžávoj = užovka obojková
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VYNÁŠENÍ HRABÁNÍ NAKLÁDÁNÍ 
a SEŠLAPÁVÁNÍ

ODVEZENÍ KOSENÍ VYTAHOVÁNÍ

Jestlipak víš, proč mají každý rok začátkem července 
na podmáčené louce na Damašku ochránci přírody 
z Poličky a dobrovolníci plné ruce práce? Obrázky ti 
jistě napoví… Očísluj činnosti tak, jak jdou za sebou…

Na některých místech je ještě zachovaná krásná 
příroda. Aby to tak zůstalo, jsou taková místa v naší 
zemi chráněná zákonem a říkáme jim zvláště 
chráněná území. Některá jsou velká ( __ a ____ ), 
jiná malá ( ___, ___, __ a __ ). 

Na linky do vět dopiš 
odpovídající zkratky 

z nabídky vlevo 
a do rámečků doplň 

vhodná písmenka 
z nabídky dole.

K čemu ten modrásek bahenní vlastně potřebuje 
krvavec toten a mraveniště mravenců žahavých?

Je třeba 
zajistit…

CHKO = chráněná krajinná oblast
NP = národní park
NPP = národní přírodní památka
NPR = národní přírodní rezervace
PP = přírodní památka
PR = přírodní rezervace

Kategorie zvláště chráněných území:

Blízko Poličky najdeš například:

Na západ do Poličky se nachází ____      . Na jejím území leží 
padesát maloplošných zvláště chráněných území, například __       
nebo __       nedaleko obce Pustá Rybná.  
Na severovýchod od Poličky ve Vysokém lese je __       a __      .

Chmýr                    
vypadá jako bílé chomáčky vaty.

                   má listy jako 
jitrocel, ale kvete žlutě jako pampeliška.

Květy v květenství                
připomínají bílé chlupaté hvězdičky.

Květenství                   
je tvořené nachovými či růžovými květy.

                   má na každé lodyze 
jen jeden bílý květ s pěti korunními lístky.

Do vět doplň názvy 
těchto rostlin: vachta 
trojlistá, tolije bahenní, 

suchopýr úzkolistý, 
prstnatec májový 
a hadí mord nízký. 

Rybenské PerničkyB

DamašekA

Sněženky ve Vysokém leseC

V bukáchD

Žďárské vrchyE

Potřebuje je, protože bez 
krvavce a bez mravenců 
žahavých se nemůže 
                     .
Doplň vhodné slovo. 1 linka = 1 písmeno
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