
ŘEŠENÍ K JEDNOTLIVÝM STANOVIŠTÍM MÁJOVÉ LABSKÉ STEZKY 

 

1. STROMY A LISTY 

1/B – topol bílý 

2/A – olše lepkavá 

3/C – vrba bílá 

 

 

2. PLODY 

1/C – lípa širolistá (velkolistá) 

2/A – olše lepkavá 

3/B – jasan ztepilý 

 

 

3. TEČE LABE RYCHLE? 

Naměřenou rychlost nám můžeš zaslat na FB profilu @MAPDvurKralove a tím můžeme 

pozorovat, kdy teklo Labe nejrychleji či naopak nejpomaleji.  

My jsme naměřili 1 km/h tedy 0,28 m/s. A ty? 

 

 

4. STOPY ZVÍŘAT 

Pochlub se nám svoji fotkou na FB profilu @MAPDvurKralove, na které si zachytil odlitek 

stopy zvířete. Poznal jsi, jaké zvíře tudy šlo? 

 

5. SLOVA OD VODY 

Tak na kolik slov odvozených od slova voda vás napadlo? Je jich opravdu hodně… 

Podstatná jména: vodovka, vodník, vodopád, vodička, vodníček, vodovod, vodnice, vodák, 

vodka, vodojem, povodí, vodotrysk, vodnička, vodárna, vodoměrka, voděnka, vodováha, 

vodnář, vodnářka. 

Přídavná jména: vodní, vodová, vodovodní, vodorovný, vodotěsný, vodnatý, voděodolný, 

voděvzdorný. 

Slovesa: vodničit, zavodnit, odvodnit. 



 

6. KYSELOST VODY  

Dle tvého pokusu je voda v Labi: 

 kyselá 

 neutrální  

 zásaditá 

Jaká barva se Ti objevila na pH papírku?  

Nám se papírek nezbarvil a voda tedy je neutrální. 

 

 

7. ORIENTACE V PŘÍRODĚ 

Zorientoval ses v přírodě správně? 

Pokud ano, tak nemocnice se nachází severovýchodně. 

 

 

8. POČÍTÁNÍ 

Kolik kaštanů nasbírali kluci společně? Taky Ti vyšlo 70 kaštanů jako nám? 

 

 

A TEĎ JDEME MĚŘIT 

Použil si bundu či provázek a odhadl si obvod stromu? Máš výpočet či jen fotku, na které si 

zachytil měření stromu? Poděl se o to s námi na FB profilu @MAPDvurKralove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. PTÁCI A OBRATLOVCI  

 

 



 

 

 

 

 



10. GRAMATICKÉ CHYBY 

LABE 

Řeka Labe patří mezi naše nejdelší řeky. Jméno jí dali kdysi dávno Keltové, kteří v 

její blízkosti žili. Původní keltské slovo „elb“ znamenalo „velká řeka“. Zajímavost: 

řeka Labe jako jediná v Čechách není ženského rodu, ale středního.  

PSTRUH OBECNÝ 

V Labi žijí i pstruzi obecní v tzv. pstruhovém pásmu. Mají rády čistou, chladnou a 

tekoucí vodu. Živý se převážně hmyzem. V našem městě se až k Pušovu splavu nesmí 

lovit.  

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ 

Ledňáček vypadá jako „létající drahokam“. Poznáte ho podle pestrobarevného 

peří. U řeky čihá na malé rybky, ale zhltne i pulce, žáby a vodní hmyz. 

ČÁP BÍLÝ 

Živí se živočišnou potravou. Nejčastěji loví žáby, rybky, hlodavce, ptáky i hmyz. 

Čáp bílý je němý, ozývá se klapáním zobáku.  

LÍPA ŠIROLISTÁ (VELKOLISTÁ)  

Lípa se stává v červnu pastvou pro včely. Lákají je její voňavé květy. Z usušených 

žlutých květů si lidé připravují čaj, který pomáhá léčit  nachlazení.  

OLŠE LEPKAVÁ 

Olše lepkavá je strom, který roste u vody. Své jméno dostala podle lepkavých 

pupenů a listů. 

KOPŘIVA DVOUDOMÁ 

Celá rostlina je pokryta žahavými chloupky. Tyto chloupky se snadno ulomí a 

zachytí na pokožce. Vyvolává pocit pálení a  svědění. Sušené listy a nať mají léčivé 

účinky. Mladé rostlinky se dají využít jako doplněk do salátů a pomazánek.  

 

 

 

 

 

 



11. HMYZ A OSTATNÍ BEZOBRATLÍ 

 

 



 

 

 

 

 



12. LESNÍ ÚLOHA 

Pochlub se nám na FB profilu @MAPDvurKralove, jaký si sestavil obdélník ze šišek a můžeš 

přidat i své výpočty.  

 

PROVAZOVÁNÍ STROMŮ 

U toho úkolu ses určitě pěkně zapotil, ale věříme, že jsi nakonec přišel k řešení. 

Příklad možného řešení:  

1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 = 4 spojení 

2 - 3 2 - 4 2 - 5 = 3 spojení  

3 - 4 3 - 5 = 2 spojení 

4 - 5 = 1 spojení 

Celkem = 10 spojení 

 

 


