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ÚKOL ČÍSLO 1 
 

Jsem velký strom, můžu být až 30 metrů vysoký. Rostu u cesty, 

nebo na kraji lesa. 

O letních prázdninách na 

mně vyrostou plody. Nejsou 

barevné, ani sladké, naopak. 

Když je chceš sesbírat, dej 

pozor! Všechny je zabalím do 

pěkně pichlavého obalu. 

Jsou malé, hnědé a děti 

z nich vyrábí malá zvířátka na 

špejli. Nebo je posbírají a 

odnesou prasátkům do 

krmelce. 

Mám zelené listy do tvaru hvězdy a můžu se dožít až 2 000 let. 
 

 Co jsem za strom?  

Do vyplňovacího listu (křížovky) použij 1. písmenko. 

 

 
     



ÚKOL ČÍSLO 2 
 

               Jsem jehličnatý strom, začínám kvést v březnu nebo  

v dubnu s prvními slunečními 

paprsky. Mým plodem je, jak už 

určitě víš, šiška. Kůru mám 

žlutou nebo hnědou a v lese 

jsem největším králem! 

K ostatním stromům se ale 

chovám slušně, kdo by mne 

jinak v zimě zahříval svým 

jehličím? To mé totiž na podzim 

zažloutne, a pak všechno 

opadá. 

 

Co jsem za strom? 

 

 Do křížovky použij 3. písmenko. 

 

      



ÚKOL ČÍSLO 3 
 

Po ránu tam můžeš jít, 

když chodí srnky vodu pít. 

 

Mezi stromy stezka vyšlapaná, 

od zvěře je udusaná, 

vede přímo k jezírku, 

v korunách stromů veverka honí veverku. 

 

Blízko smrčí ostrůvek, plný modrých borůvek, 

a paseku zdobí hnízdo vzrostlých čirůvek. 

 

Ticho kolem, vítr nefičí, zajíc ukrývá se mezi stromky, 

a mravenci z jehličí staví mravenčí domky. 

Krásně je tu dnes, když jehličím nám voní celý …? 

 
Doplň poslední slovo básničky. 

 
 
 
 

 
 

Do křížovky použij 2. písmenko. 

 

   



ÚKOL ČÍSLO 4 
 

Jsem zvíře, žiji v lese a svá mláďata si chráním, ať se děje 

cokoliv. Nebojím se na lidi zaútočit, když nám chtějí ublížit. 

Jinak jsem ale plaché a 

raději se Vám vyhnu. 

Jsem všežravec, díky 

svému rypáku dokáži 

zničit nejeden záhon. 

Mám velké a dlouhé 

zuby – špičáky, které 

používám k boji. Mí 

příbuzní žijí s lidmi, 

třeba na statku, kde se nejraději celý den povalují v blátě.  

Kdo jsem? 

 

Do křížovky použij 1. písmenko. 

 

 

     



ÚKOL ČÍSLO 5 
 

Jsem velký hlodavec a žiji blízko vody. Z pokácených stromů, 

větví a hlíny buduji velké hráze. Nestavím je sám, žiji ve velkých 

skupinách se stovkami 

stejných kamarádů. 

Říkáme si kolonie. 

Mám velký plochý 

ocas, který mi slouží 

jako kormidlo, jsem 

totiž výborný plavec. 

Když chci někoho 

zastrašit, plácám svým 

velkým ocasem do 

vody. Živím se kůrou a 

větvemi listnatých 

stromů a menších 

keřů.  

Kdo jsem? 

Do křížovky použij 2. písmenko. 

 

    



 

ÚKOL ČÍSLO 6 
 

Jsem menší ptáček, žiji úplně všude ve světě, kromě Antarktidy. 

Živím se nejvíce malým hmyzem, ale ten u Vás v zimě nelétá. 

Proto odlétám já, za potravou do teplých krajin, nejčastěji do 

Afriky. Na jaře si 

nestavím hnízdo, jako 

ostatní ptáci. Svá 

vajíčka vkládám do 

cizích hnízd – vždy po 

jednom vejci. Cizí ptáci 

se mi o vajíčka vždy 

postarají, protože 

netuší, že nejsou jejich. 

Takhle to mám zařízené 

 

 

Kdo jsem?  

 

 

 

Do křížovky použij 3. písmenko. 

 

       



 

ÚKOL ČÍSLO 7 
 

Jsem malé zvíře, přesto mám 

stovky až tisíce malinkých zubů. 

Můžeš mě potkat na zahradě, ale 

rád si hraji na schovávanou. 

Nemám to daleko, domeček si 

nosím stále na zádech. Nemůžu 

ho nikdy sundat, je součástí 

mého těla. Vidět i cítit můžu 

svými tykadly. Mám žlutohnědou 

barvu a můžu se dožít až patnácti let. Klidně si spím až tři 

roky v kuse, když se mi chce. A chce se mi docela často.   
 

Kdo jsem?  
 

 

Do křížovky použij 2. písmenko. 
 

 

       



ÚKOL ČÍSLO 8 
 

Jsem malá šelma, mám 

huňatý ocas, stejně dlouhé 

jako celé své tělo. Mám 

hnědou srst a opravdu ostré 

drápky i zuby. Díky tomu 

dokážu ulovit králíky, i 

zajíce. Můžeš mě potkat 

v lese, ale třeba i na poli u 

cesty.  

 

Maličká hnědá šelma jsem, 

s dlouhým huňatým ocasem.  

V noci lovím nejvíce,  

občas zlobím slepice. 

Jsem malá šelma, žádná puma, 

žiji u nás, jsem přece ………………… 
 

 

 

 

 

Do křížovky použij 4. písmenko. 

    



ÚKOL ČÍSLO 9 
 

Říká se jí také Obraz 

splněných přání. 

Už dávné indiánské 

kmeny věřili, že je 

znakem naděje a 

lepších zítřků. 

 

Ve vzácných chvílích ji  

i ty můžeš zahlédnout 

na obloze.  

 

Když prší a svítí sluníčko, na obloze se objeví ……….. 

 

 

 

 

 

 

Do křížovky použij 1. písmenko. 

 

    



ÚKOL ČÍSLO 10 
 

ŘÍKAJÍ MI KRÁL LESA. MÁM VELIKÉ ……………….., KTERÉ KAŽDÝ ROK NA 

KONCI ZIMY SHAZUJI. NEBOJTE, NA JAŘE MI ZASE VYROSTOU NOVÉ. 

NEJRADĚJI SPÁSÁM …………., KTERÁ JE KRÁSNĚ ZELENÁ, A RŮZNÉ 

BYLINY, ALE POCHUTNÁM SI I NA MALÝCH STROMKÁCH, COŽ SE 

NELÍBÍ VÁM, LIDEM. MÁM RÁD TAKÉ MRKEV, KAŠTANY I ŽALUDY, 

NEJVÍCE SI POCHUTNÁM NA OVOCI, KTERÉ JOŽKA NAŠEL V LESE – NA 

………………………. JSOU KRÁSNĚ ČERVENÁ A SLAĎOUČKÁ. NEJRADĚJI SE 

PASU VEČER, BOJÍM SE TOTIŽ ………….., NERAD SE JIM UKAZUJI. A LIDÉ 

SE MOŽNÁ ZASE BOJÍ MNE. SAMICE MÉHO DRUHU SE NAZÝVÁ 

……………. A MLÁDĚ ZASE …………………. KDYŽ SE NARODÍ, MÁ 

ROZTOMILÉ SKVRNKY PO CELÉM TĚLE. JÁ UŽ JSEM ALE VELKÝ A MÁM 

JEDNOBAREVNOU SRST, A TO ………………. V LÉTĚ MŮŽE BÝT TROCHU 

DO ČERVENA. A VÍŠ, CO JE NA MNE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ? JSEM VÝBORNÝ 

PLAVEC!  

 

KDO JSEM? ……………………… (slovo do tajenky) 
 

 

Doplň celý text a použij 1. písmenko tajenky. 

 

 

     

 

 



 

ÚKOL ČÍSLO 11 

 

Chundelatý ocas 

mám, do dutin 

stromů si oříšky 

schovám. 

  

 

 

Nikdo ze mě strach nemá,  

jsem hnědý čumáček s ušima, dvěma.  

Vylézt na strom, to je dálka, 

kdo jsem? Přece ………………. 

 

Do křížovky použij 2. písmenko. 

 

       



 

ÚKOL ČÍSLO 12 
 

Všichni mí zástupci mají tři 

páry nohou. Je nás více než 

milion různých druhů a žijeme 

všude, na celé planetě. Jsou 

mezi námi krásně zbarvená 

zvířátka, které rád zahlédneš 

třeba louce. Ale patří k nám i 

druhy, kterým se raději vyhneš. 

Někteří z nás totiž štípou nebo 

dokonce sají lidem krev. 

 

 

 

Jak se jmenuje naše obrovská skupina? 

 

 

 

 

 

Do křížovky použij 4. písmenko. 

    



ÚKOL ČÍSLO 13 
 

Můžeš mne potkat u 

vody, jak se brodím 

potokem a lovím 

malé rybky a žáby.   

Možná jsi viděl velké 

hnízdo na komíne 

nebo na vysoké 

budově, to si stavím, 

abych v něm mohl 

chovat svá mláďata. Jsem podobný plameňákovi 

nebo volavce, ale poznáš mě spolehlivě, podle 

dlouhého červeného zobáku. 

 

Kdo jsem? 

 

 

 

 

Do křížovky použij 2. písmenko. 

   



 

ÚKOL ČÍSLO 14 
 

Jsem menší listnatý 

strom, mám moc ráda 

slunce a světlo. Najdeš 

mě spíš na okraji, než 

v hlubokém tmavém lese. 

Určitě mne poznáš díky 

bíle zbarvené kůře. Mám speciální vlastnost, kterou 

žádný jiný strom nemá. Když zmoknu, moje 

promáčená a vlhká kůra přesto hoří. 

 

Kdo jsem?  

 

 

 

 

 

 

Do křížovky použij 2. písmenko. 

     



 

ÚKOL ČÍSLO 15 
Určitě už jsi mě někdy viděl, z místa se nikdy nehnu, 

zůstávám pořád na 

tom stejném.  

Můžeš zahlédnout, 

jak se u mne podél 

břehu brodí čáp a 

chytá ryby z vody, 

večer uslyšíš kvákat žáby, uvidíš vydru, bobra, nebo třeba 

ledňáčka. Občas ke mně taky chodíš krmit kačenky a 

labutě.  

 

U ………………… v rákosí, dvě žáby tam klábosí. 

Jedna druhé povídala, že na břehu tu vrba stála. 

Vodník prý tam sedával, na vodní vílu vyčkával. 

Vodníci přece nejsou, to musí být chyba, to ví každý rak i ryba! 
Jak si žáby povídaly, nevšimly si čápa, už po nich zobákem lapá… 

U ………………..  v rákosí, už nikdo neklábosí. 

 

 

 

Použij 5. písmenko ze slova, které chybí v povídání. 

 

      



 

ÚKOL ČÍSLO 16 
 

Jsem vysoký jehličnatý 

strom, na zimu neopadám. 

Mohu se dožít až 5 000 let! 

Určitě už jsi mě viděl v lese, 

nebo možná o Vánocích, to 

si mne lidi rádi nosí domů, 

zdobí mne a rozbalují u mě 

dárečky.  

 

Nejsem smrk a ani jedle, 

škůdců se bojím nejvíce. 

Modřín nejsem, to jsi vedle, 

nás jsou v lesích tisíce. 

Jehličí mám v zimě zhnědlé, 

Kdo jsem? Přece B………………………………..! 

 

Do křížovky použij 7. písmenko. 

        



 

ÚKOL ČÍSLO 17 
 

Jsem společenské zvíře, žiji ve 

velkých stádech. Mám drsnou a 

hustou srst, která mne chrání před 

mrazem. Nejraději totiž žiji 

v horách. Podobám se koze nebo 

antilopě. Podle mých dlouhých 

rohů poznáš, jestli jsem samec, 

nebo samice. Holky mjí rohy na 

konci nápadně zahnuté. 
 

Nejraději žiji v horách,  

růžky nikdy neztrácím,  

skáču a jsem plný síly,  

do nížin se nevracím. 
 

KDO JSEM? 

Do křížovky použij 5. písmenko. 

      



 

ÚKOL ČÍSLO 18 
Jsem krásná malá houba, 

bývám hnědý a určitě si na 

mě pochutnáš. Najdeš mě 

nejčastěji pod jehličnatým 

stromem, jak se ukrývám 

v mechu. Nejraději si 

hovím pod smrkem. 

 

 

Po větvích se ryby plují, 

drak odpočívá v dračí sluji. 

Melouny i kiwi, 

rostou tu místo dříví. 

Tenhle les je plný chyb, 

jen já jsem tu správně, jsem totiž ……….! 

    

Do křížovky použij 1. písmenko. 



 

ÚKOL ČÍSLO 19 
Určitě víš, že v lese můžeš najít spousty různých plodů, 

které se dají sbírat. 

Které 

z následujících 

plodů nerostou 

v lese, ale spíš u 

cesty nebo na 

samém okraji? 

Ježek si na nich 

moc rád 

pochutnává   

 

MALINY, BEDLY, ŠIŠKY, OSTRUŽINY, HŘIBY, BRUSINKY,  

JABLKA, LIŠKY, BORŮVKY. 

 

 

 

 

Do křížovky použij 4. písmenko. 

 

      



ÚKOL ČÍSLO 20 
 

Jsem květina, která 

vítá jaro! 

Na jaře, když jde paní 

zima spát, 

každý mě tu vidí rád! 

 

 

 

Bílé kvítky jako zvonky, 

krásná jako panenka. 

Kdo jsem? 

Přece …………………….! 

 

Do křížovky použij 5. písmenko. 

 

 

 

        



ÚKOL ČÍSLO 21 
 

Jsem šikovný ptáček, říkají 

mi také šplhavec. Jak jen se 

na tom stromě takhle 

udržím? Je o mě známo, že 

jsem lesní doktor. Živím se 

totiž brouky, které 

vyzobávám z kůry stromů. 

Jsem celý černý, jen zobák 

mám bílý. V lese můžeš 

slyšet ,,ťuk ťuk ťuk,, to 

zrovna pracuji. Když budeš 

hodně potichu, možná se ti i 

ukážu.  

Kdo jsem? 

Do křížovky použij 1. písmenko. 

 

     



ÚKOL ČÍSLO 22 
Jsme velmi 

důležité, má nás 

každý strom i 

květina. Když 

jdete po lese, 

vidíte krásnou 

borovici nebo 

modřín, ale nás  

nevidíte.  

Obvykle se totiž 

ukrýváme pod zemí.  

To my stromy ochraňujeme před silným větrem, držíme také 

každou pampelišku nebo kopretinu. Bez nás by všechny rostliny 

i stromy spadly nebo odletěly.  

 

Kdo jsme? 

 

 

 

 

 

Do křížovky použij 4. písmenko. 

      



                          ÚKOL ČÍSLO 23 
Když v březnu vykoukne sluníčko, začne hned svoji písničku: 

 

,,Zimy bylo dost, 

jsem zmrzlé na kost! 

Paní zimo, jděte spát,  

teď já tu budu hřát! 

  

 

 

A opravdu, sněženky se pomalu klubou z trávy, ptáci 

začínají svůj koncert a všude to nádherně voní 

rozkvetlými stromy. 

Snad se mi to nezdálo, že k nám přišlo krásné 

……………….! 

 

    

Do křížovky použij 1. písmenko. 



ÚKOL ČÍSLO 24 
 

Jsem velmi pilný malý tvor, 

žiju v obrovských 

skupinách, kde máme 

každý svou práci, něco 

jako povolání. Dokonce 

máme vlastní královnu, 

kterou chráníme jako oko 

v hlavě.  

 

Lidem hodně pomáhám, i proto mi staví krásně barevné 

domečky. Vyrábím pro ně totiž med. Není to vůbec 

jednoduché. Víš, že pro jednu lžičku medu musím uletět 

tolik kilometrů, jako bych obletěla celou naši zemi? 

 

Kdo jsem? 

 

 

 

 

Do křížovky použij 1. písmenko. 

 

     



ÚKOL ČÍSLO 25 
Jsem skoro slepý! Ale 

vůbec mi to nevadí. 

Ve svém prostředí 

zrak nepotřebuji. Žiji 

totiž v zemi, kde si 

buduji podzemní 

chodby. Proto mám 

tak velké a silné 

přední tlapy. Mám skvělý sluch a čich, proto mi neuteče 

žádná žížala, která se prochází v mém doupěti pod zemí. 

Rád si na ní pochutnám. Jsem aktivní především v noci, 

možná proto někdy nespokojený zahradník objeví na 

zahrádce kopečky hlíny. Rád Vám jich tam několik 

nechám, co bych taky s hlínou dělal? I když se lidé někdy 

zlobí, říkají jim krtince a nakonec mi to vždy odpustí. 

 

Kdo jsem?  

 

 

 

 

Do křížovky použij 4. písmenko. 

     



ÚKOL ČÍSLO 26 
 

Jsem hmyz, ale mám 

jednu speciální vlastnost. 

Moc rád spím v zemi ve 

vyhloubeném doupěti, 

strávím tam klidně celou 

zimu.  

 

Živím se nektarem 

z nádherně vonících květin. Určitě jsi mě zahlédl na jaře 

nebo v létě, když jsem proletěl okolo. 

 Mám stejné žihadlo jako včely, ale když mi nebudeš sahat 

do mého obydlí, určitě tě neštípnu. Naopak, moc rád se 

lidem vyhnu, jen jim ještě zabzučím na pozdrav. 

 

Kdo jsem? 

 

 

 

 

Do křížovky použij 4. písmenko. 

      



ÚKOL ČÍSLO 27 
Jsem velký dravec a 

ohromnými křídly. Nejsem 

sice tak velký, jako třeba 

orel, i tak se mne malí 

tvorové bojí. Moc rád je 

totiž lovím, třeba na 

myších si pochutnám, taky 

na hraboších. Určitě už jsi 

mne slyšel, dělám 

mňoukavé ,,vijé, vijé, vijé,,. Když jako mládě vypadnu 

z hnízda, vy lidé se o mne hezky postaráte. Někdy mne 

berete dokonce i na výstavy, tam mne můžeš také vidět. 

 

Jsem dravec, co přeletí hory i stráně. 

Kdo jsem? Přece ………………………….! 

 

  

 

 

Do křížovky použij 1. písmenko. 

 

    



ÚKOL ČÍSLO 28 
Jsem obrovský pták, 

opeřený dravec. Na 

svém těle mám více 

než 7 tisíc pírek!  

 

Když roztáhnu svá 

křídla, můžou měřit až 

dva metry. Mám 

dlouhý ocas a opravdu silný zobák, kterým dokáži 

ulovit i větší hlodavce. Rád žiji ve skalách, ale zavítám 

i do polí a luk, kde mne můžeš zahlédnout v letu. 

 

Kdo jsem? 

 

 

 

 

 

Do křížovky použij 1. písmenko. 

    



ÚKOL ČÍSLO 29 
Jsem nádherná květina a dobře to o sobě vím. Jsem tak krásný, 

že si mě lidé 

dokonce vysazují 

na svých 

zahrádkách. Na 

jaře kvetu skoro 

jako první, jen ta 

sněženka mne 

vždy předběhne. 

Ale krásnější 

není, nejhezčí ze 

všech jsem přeci já. 

 

Celého květinového světa já jsem pán, 

Kdo jsem? Přece ………………………..! 

 

 

 

 

 

Do křížovky použij 2. písmenko. 

       



ÚKOL ČÍSLO 30 

 
Obloha není vždy jen 

modrá, sluníčko vždycky 

nesvítí. Někdy ho zastíní 

velké bílé tvary, které 

vypadají jako kouř. Kde 

se vlastně na obloze 

berou? 

 

Když se dívám na oblohu, 

přechází mi zrak, 

slunce že nás nehřeje, copak za to mohu? 

Na obloze sídlí ……………..! 

 

    

Do křížovky použij 4. písmenko. 

 

 



ÚKOL ČÍSLO 31 
 Jsem příbuzná krále lesa, ale 

přesto jiná. Díky mé 

plachosti mne moc často 

neuvidíš, ale můžeš mne 

zahlédnout, když běžím 

v poli, nebo přeběhnu přes 

cestu. Jinak se od lidí raději držím dál. Mám hnědou srst a 

krátké parůžky. Moc ráda se procházím večer, za 

soumraku, napít se k vodě, spásat trávu a v zimě ke 

krmelci, tam mi lidé nechávají výborné dobroty. 

 

Letní večer u studánky, kdo to tam jen čeká? 

Hnědá srst a kopýtka, kdo jsem? Přece ………….. 

 

Do křížovky použij 2. písmenko. 

 

     



ÚKOL ČÍSLO 32 

Jsem drobný ptáček se žlutým bříškem a modrými 

křídly. Živím se hmyzem, který sbírám na stromech. 

Tak člověku 

pomáhám, odstraňuji 

totiž škůdce.   

 Když začne na jaře 

hřát sluníčko, 

nádherně ti zazpívám.  

 

Říká se mi také 

Modřinka nebo 

Koňadra. 

Kdo jsem? 

 

 

 

Do křížovky použij 6. písmenko. 

      



ÚKOL ČÍSLO 33 
 

Když je v létě 

venku 

opravdu 

parný den, 

najednou se 

obloha 

hrůzostrašně 

zatáhne, mraky připlují v okamžení. Znamená to, že 

se k nám něco blíží. Duní rány, až se zem otřásá, i 

déšť na sebe nenechá dlouho čekat. Když se na nebi 

začne blýskat, je nejvyšší čas utíkat domů. 

 

Co se to k nám žene? 

 

 

 

 

Do křížovky použij 1. písmenko. 

 

      



ÚKOL ČÍSLO 34 
 

Jsem lesní šelma se 

zrzavým kožíškem. Mám 

špičaté uši a dlouhý 

huňatý ocas. Když se 

chci schovat, vyhrabu si 

v zemi noru – úkryt, 

kam se jen tak někdo 

nedostane. Živím se 

malými živočichy, 

nejraději mám myši. 

Občas lidem taky kradu 

králíky nebo slepice. 

Kdo jsem? 

 

 

 

 

 

Do křížovky použij 2. písmenko. 
 

     



ÚKOL ČÍSLO 35 

 

Z lesa všechny houby mizí, 

jen já jsem pro lidi cizí. 

Nikdo si mě nevšímá, 

červená jsem, jediná. 

Jen vítr tu smutně fouká, 

kdo jsem?  

Přece …………………………… 

 

 

 

 

 

Do křížovky použij 3. písmenko. 

 
          



ÚKOL ČÍSLO 36 

 

Vesele se tady žije, na kraji lesa v domečku,  

sami si ho postavíme, je nás mnoho,  

malých šikovných tvorečků. 

KDO JSME? 

 

 

 

 

Do křížovky použij 8. písmenko. 

 

        


