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Projekt ke Dni stromů, 20. 10. 2020 

 

Strom může být tvým přítelem: nemluví na tebe, ale víš, že tě má rád, 
protože � dává jablka a hrušky či třešně nebo také větev na houpání…       

 Joan Walsh Anglund (americký básník, autor dětské knihy) 

 



 

Kompetence: 

•  Dě� soustředěně pozorují přírodu, zkoumají ji a experimentují, ak�vně 

objevují a všímají si souvislos�. Zjišťují, že svým působením mohou 

prostředí, ve kterém žijí, ovlivňovat.  

Cíle: 

•  Osvojování si poznatků o přírodě a dovednos�, které podporují zdraví a 

bezpečí. (Dítě a jeho tělo) 

•  Rozvíjení pozi�vních citů ve vztahu k sobě. (Dítě a jeho psychika) 

•  Ak�vně navazovat vztah k druhým lidem. (Dítě a ten druhý) 

•  Vytvářet povědomí o práci druhých lidí. (Dítě a společnost)  

•  Uvědomovat si, že změny způsobené lidskou činnos� mohou prostředí 

chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.  

•  Vytváření povědomí dítěte o sounáležitos� se světem, s živou a neživou 

přírodou, lidmi a planetou Zemí. (Dítě a svět) 

Očekávané výstupy: 

•  Mít povědomí o významu životního prostředí, přírody pro člověka.  

•  Seznámit se s ak�vitou, která podporuje zdravé životní prostředí. 

(Arboris�ka) 

•  Osvojit si zpamě� krátké texty básniček a písniček. 

•  Získat některé znalos� ze světa přírody, blízké a srozumitelné dětem.  

•  Zapojit hrubou i jemnou motoriku při zdolávání přírodních překážek.  

•  Uplatnit svou fantazii a představivost při tvořivých činnostech.  

•  Zapojení všech smyslů do nabízených činnos�; soustředit se a být ak�vní.  

Konkrétní činnos�: 

•  Luštění křížovky o přírodě – oslava Dne stromů. 

•  Poslech literárního textu s přírodní téma�kou. 

•  Poznávání vybraných přírodnin a stromů, pozorování okolní přírody se 

zapojením co nejvíce smyslů. 

•  Poslech a osvojení si vybrané písničky a básničky s téma�kou stromy, 

podle zájmu dě�. 



 

•  Ukázka fotogra�í stromů, které jsou něčím výjimečné.  

•  Poznávání některých druhů ptactva, které mohou dě� vidět na stromě a 

zvířat, kterým slouží stromy jako úkryt. 

•  Ekologicky mo�vované herní ak�vity.  

•  Výtvarné a pracovní činnos� na téma stromy, příroda.  

•  Výroba panáčka z přírodních materiálů. 

•  Ukázka práce arboristy.  

•  Soutěž ke Dni stromů se stanoviš� na školní zahradě.  

•  Samostatná činnost dě� i spolupráce s ostatními při realizaci projektu. 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

VEVERKA LÍSKULKA 
 
Milé dě�, 
 
možná mě již znáte… Třeba jste mě viděly v  korunách stromů nebo jste 
mě zahlédly, jak peláším přes zahradu školky ve svém rezatém kožíšku.  
 
Už víte, kdo jsem? Ano, je to tak! Já jsem veverčí holčička a mé jméno je 
Lískulka. Jestli pak víte, proč mi maminka s ta�nkem vybrali tohle jméno? 
Protože mám ráda oříšky ze stromu, který se jmenuje líska.  
 
Představte si, dě�, že každý den chodím do této školky, stejně jako vy. 
Moc se mi tu u vás líbí. Každé ráno, když se sejdete ve třídě, se na vás 
chodím dívat oknem. Pokaždé mě zahřeje u srdíčka, když vidím samé 
šikovné dě�, které si společně hrají, cvičí, zpívají – prostě se k sobě 
chováte jako kamarádi a máte se rádi. Říká se,  že ten, kdo má rád lidi, má 
rád i přírodu. Myslím si, že vy dě�, určitě přírodu máte rády, protože vás 
vidím každý den venku. Buď jste na zahrádce nebo chodíte na procházku 
do Dalešky i na výlety do přírody. Já jsem nejraději v korunách stromů. 
 
 Stromy jsou to�ž moji kamarádi. Jsou jich tu celé rodiny. Tak třeba tady 
na školní zahradě bydlí rodina Listnáčkova, rodina Jehličnáčkova a rodina 
Křovíčkova. Představte si, dě�, že zrovna dneska mají všechny stromy 
svátek. A tak jsem chtěla stromům udělat rado st a na počest jejich svátku 
jsem připravila soutěže. Napadlo mě, že bych vás na ty soutěže pozvala. 
Všimla jsem si, že si rády hrajete v  jejich s�nu, když je venku vedro. Nebo 
si rády smlsnete na dobrotách, které nám stromy dávají – např. na 
třešních, meruňkách, jablíčkách, hruškách či švestkách.  
 
Tak co říkáte dě�. Přijmete pozvání na soutěže? … Tak to mám velkou 
radost. Jen mám na vás prosbu. Pomůžete mi vyluš�t, jak se jmenuje 
svátek, který stromy dnes mají? Ano? … Tak jdeme na to!  
Určitě vás na konci soutěží bude čekat nějaká odměna.  

 



 

 PŘÍLOHY          

          
1. KŘÍŽOVKA 

     1      

    2       

  3         

   4        

    5       

   6        

     7      

8           

 9          

 

1. Kterému ptáčku se říká doktor stromů? Datel 
2. Jak se říká místu, kde rostou houby? lEs 
3. Jak jinak se říká myslivci? hajNý 

4. Listnatý strom poznáme dle toho, že má…? liSty 
5. Má to kořeny, kmen a větve. Co je to? sTrom 
6. Malý strom je … stRomek 
7. Co roste na stromě zvaném líska? Ořechy 
8. V jakém ročním období opadávají stromům listy? na podziM 
9. Jak se jmenuje kamarád Křemílka? vochomŮrka 



 

ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY 

     1 D A T E L 

    2 L E S    

  3 H A J N Ý    

   4 L I S T Y   

    5 S T R O M  

   6 S T R O M E K 

     7 O Ř E CH Y 

8 P O D Z I M     

 9 V O CH O Ů R K A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ROZVOJ POZNÁNÍ, JAZYKOVÝ ROZVOJ, ROZVOJ PŘEDSTAVIVOSTI  

Proč se slaví den stromů?  - rozhovor s dětmi. Vést dě� pomocí názorných 
příkladů a smyslových her k pochopení, že stromy jsou pro nás důležité.  

Podívej se kolem sebe (popř. z okna třídy), co všechno vidíš. Vidíš také nějaké 
stromy? Jak vypadají? Mají listy nebo jehlice, jakou mají barvu? Lehni si na 
záda, zavři oči a představ si svůj vlastní strom (podbarveno relaxační hudbou). 
Otevři oči, jak se � líbil tvůj strom? Předveď, jak vypadal. Představte si, že kdyby 
nebylo stromů, nemohly byste dě� dýchat. Stromy nám vyrábějí kyslík, který mi 
potřebujeme k dýchání. Pokus – zkuste na chvíli zadržet dech, jak dlouho to 
vydržíte, než se musíte nadechnout? Po chvíli jste se musely nadechnout 
kyslíku. 

 

3. VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČÍNNOSTI – NÁMĚTY 

Téma „Tam, kde je strom, je i život“.  

Dě� si vyslechnou krátký příběh o zvířátkách a ptáčcích, pro které se stal strom 
jejich domovem. Obrázek dubu a veverky.  

Příběh:  

Venku bylo deš�vé počasí a kdo měl domeček, zůstal v  něm. Až na veverku 
Čiperku, která marně hledala, kam by se před deštěm schovala. Kožíšek již měla 
celý promáčený a byla jí zima. Sama už ani nevěděla, kde vlastně je, a tak jen 
chudinka seděla a čekala, jak to s ní dopadne. Najednou ucí�la lehké pohlazení, 
jako od maminky. Co to bylo? Kdo jí to najednou zdvihl ze země? Poznala větve 
stařičkého dubu, podle zakulacených lístků. Dub jí povídá: “Neboj se mě 
maličká. Já se o tebe postarám“. A už Čiperku nese do útulného doupátka, 
které je v kmeni dubu. „A jejda. Kdopak to tady přebývá?“, divila se veverka? 
Uvnitř doupátka bydlela celá veverčí rodinka. „Čiperko, chtěla bys tady bydlet 
s námi?“, ptali se jí. A veverka kývla, jako že ano. Druhý den, když vysvitl o 
sluníčko, probudilo veverku cvrlikání. „Kdo je to?“, vyptávala se Čiperka. To jsou 
další obyvatelé stromu. „Obyvatelé?“, divila se Čiperka. „Ano, jsou to ptáčci, 
kteří tu na stromě bydlí s námi. Náš hodný strom dub je náš domov. Žijeme 
tady všichni společně a je nám tu moc dobře. Jestli Čiperko chceš, zůstaň tu 
s námi“. A tak se zachráněná veverka rozhodla se zvířátky zůstat .  



 

Po přečtení příběhu se dě� ptáme, zda by chtěly vidět všechny, kdo na starém 
dubu bydlí. Předkládáme dětem obrázky a dě� je pojmenovávají – sýkorka, 
čápi, sojka, (ve větvích), myška (kořeny stromu), ježek (u kmene stromu), 
jezevec (nora pod dubem), liška (pod stromem), divoké prase (chodí na žaludy).  

Postup: na velký arch papíru nakreslit strom (učitelka předkreslí tužkou), 
vybarvit jej temperou a udělat pozadí. Lepit listy stromu – dubové. Koláž – na 
připravený strom lepit vybarvená a vystřižená zvířata nebo i dokreslit. 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI – NÁMĚTY 

  

 

4. HUDEBNÍ ČINNOSTI 

O stromech se zpívají také písničky. Znáš nějakou?  

•  Pod naším okýnkem 

•  Strom 

•  V lese 



 

•   



 

 

 

 

 



 

BÁSNIČKA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. PROGRAM DNE  

 

VZDĚLÁVACÍ ČÁST VE TŘÍDÁCH  

MOTIVACE: 

· Dě� obdrží dopis, ve kterém stojí, že je čeká slavnostní den. Co se bude slavit? 
Musí společně s paní učitelkou vyluš�t tajenku, aby se to dozvěděly. Tajenka: 
DEN STROMŮ. 

ROZVOJ POZNÁNÍ: 

· Dě� se dovědí o důležitos� stromů pro život člověka, zejména co se týká 
produkce kyslíku, produkce dřeva i o este�ckém a rekreačním významu.  

· Prohlížení si rekordmanů v říši stromů – stromy nejstarší, největší i nejmenší. 
(fotografie) 

· pracovní list 

· pexeso (plody, listy)  

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST: 

· dě� namalují strom dle svých představ (větší dě� – vodové barvy, menší – 
pastelky) 

· výroba listnáčka - z různě barevných listů nalepováním na papír si dě� vyrobí 
postavičku skřítka listnáčka 

· výroba panáčka z přírodnin (v krabičkách jsou připraveny nejrůznější 
přírodniny, šišky, žaludy, kaštany, nařezaná kolečka z větví atd.) Dě� si jen 
skládají panáčky, kdo jej bude mít hotový, vyfo� se a následně se mohou 
obrázky těchto dílek někde vystavit. 

HUDEBNÍ ČINNOST: 

· písničky o stromech (Pod naším okýnkem) 



 

VZDĚLÁVACÍ ČÁST VENKU  

ROZVOJ POZNÁNÍ: 

· Dětem bude představena profese spojená se stromy – ARBORISTA. (povídání, 
ukázka) 

· Po přednášce dě� obdrží soutěžní kar�čky a jejich úkolem bude obejít 
připravená stanoviště, na kterých za každý splněný úkol obdrží  razítko. Po 
splnění všech úkolů na dě� bude čekat odměna. 

STANOVIŠTĚ: 

1) poznávání přírodnin pohledem (plody stromů, listy a další)  

2) poznávání přírodnin hmatem – kouzelný sáček – do sáčku dáme různé 
přírodniny vztahující se ke stromům (žaludy, kaštany,  bukvice, kůru, případně 
větvičku) a dě� určují podle hmatu, o jakou přírodninu se jedná 

3) hod šiškou na cíl 

4) magne�cká tabule - přiřazování (obrázky plodů, listů, stromů) 

5) matema�cké představy (najdi 3 šišky, 2 kaštany, 4 žaludy a další)  

6) překážková dráha mezi stromy 

7) pexeso 

VÝTVARNÁ ČINNOST: 

· kreslení křídami na chodník – stromy 

TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST:  

· Společná procházka do Dalešky, kde mohou dě� postavit domečky z přírodnin.  

 


