
POZOROVATELSKÝ LIST MÉHO STROMU

1. Jaký tvar má koruna tvého stromu - je to obdélník, trojúhelník, kruh? Najdeš i jiné tvary korun 
stromů ve svém okolí?

2. Pohlaď kůru kmene. Jaká je na omak? Jak voní? Mění se v průběhu roku?

3. Roste něco na kůře stromu? Poznáš,co to je? Pomáhá to stromu nebo ho to zraňuje?

4. Jsou v kůře nějaké díry? Co je mohlo udělat?

5. Využívá tvůj strom hmyz? Třeba jako domov, místo pro lov potravy?

6. Vidíš kořeny stromu? Zkus na ně sáhnout. Jaký je to pocit? Mají stejný povrch jako kůra?

7. Je kmen stromu rovný, křivý, ohnutý…..? Co mohlo způsobit, že má takový tvar?

8. Jak široký je kmen stromu? Zkus ho obejmout, kolik lidí na to potřebuješ? Vezmi si ven 
krejčovský metr nebo provázek a změř obvod kmene.

9. Jaký tvar mají listy/jehličí? Jsou něčím porostlé, žije na nich něco? 
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10. Jsou listy okousané? Jestli ano, jaký tvor je mohl napadnout?

11. Drží se na stromě listy celý rok nebo na podzim opadají? Zapiš si datum, kdy opadaly.

12. Jak vypadají květy stromu? Na jaře si zapiš datum, kdy se na tvém stromě objevily první listy a 
první květy.

13. Jsou na tvém stromě nějaké boule? Na kmeni, na větvích na listech nebo někde jinde?

14. Hnízdí na tvém stromě ptáci? O jaký druh se jedná?

15. Jak vypadají plody stromu? Jsou jedlé? Zapiš si datum, kdy se na stromě objevil první plod.

16. Jak vypadají semínka stromu? Zapiš si datum, kdy začaly opadávat.
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DALŠÍ POZOROVATELSKÉ TIPY (lze opakovat každé roční období)

1. Sedni si pod strom za deštivého dne. Ochrání tě strom před deštěm? Jak to zní, když 
dopadají dešťové kapky na strom?

2. Lehni si pod strom, když fouká. Jak to zní, když se do koruny stromu opře vítr. Jak se strom 
ve větru hýbe? Vypadá to jinak, když je strom bez listů?

3. Vydej se na výlet nebo na procházku do okolí vaše domu a najdi strom stejného druhu jako 
je ten tvůj. Vypadá mladší nebo starší? Jak se to dá poznat? Najdi rozdíly v koruně, na kmeni 
nebo kůře.

4. Je tvůj strom vhodný na lezení? Zkus na něj vylézt a podívej se zblízka na jeho život v koruně.
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Přidejte se k nám…..
Máte otázky, rádi byste se s námi spojili nebo sdíleli vaše zážitky venku?

Najdete nás na www.jdeteven.cz
Napište nám email na: alice.jiraskova@terezanet.cz

Chcete dostávat pravidelnou dávku inspirace a motivace, která vás s dětmi 
vytáhne ven? 

Přihlaste se k odběru novinek a tipů ze světa JDĚTE VEN zde.
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