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OKNO DO PODZIMU

DEN STROMŮ

• Udělej si kouzelnou vitráž s využitím listů stromů.
• Z kartonu vystříhej a slep rámeček (jako mají obrazy). Nasbírej
a vylisuj si pár barevných listů. Ty pak vlep do rámečku. Vznikne
krásná podzimní barevná vitráž.
• https://ucimesevenku.cz/atelier/listove-vitraze/

• Zjisti ve své škole, v obci nebo v blízkém okolí, kde se koná oslava
Dne stromů, který připadá na 20. října.
• Vydej se tam, nebo uspořádej oslavu ve vaší třídě, družině,
oddílu či u vás doma.
• Z oslavy nám pošli fotografii.
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LISTOVÉ LEPORELO
• Vyhledej v přírodě aspoň 5 různých tvarů listů, které teď
na podzim září barvami.
• Pokus se určit druh stromu, třeba i s pomocí určovacích klíčů
nebo atlasů.
• Každý list rozstříhni v polovině a nalep na jeden arch papíru A5.
• Pak dokresli a vybarvi co nejpodobněji druhou polovinu listu
(tu chybějící, ustřiženou).
• Hotové archy papíru s dokreslenými listy slep do leporela, zapiš
i názvy dřevin.
• Leporelo vyfoť a pošli fotografii, můžeš připojit i seznam
určených dřevin.
• https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/listova-leporela/
Soutěžní úkol číslo 3

RECEPT
• Vyber si nějaké jedlé plody keřů či stromů a připrav z nich
pokrm. Můžeš využít rodinný recept, nebo vyhledat v knihách,
časopisech či na internetu.
• Zašli nám fotografii plodu, pokrmu a recept.

Vyberte si aspoň jeden ze 4 soutěžních úkolů.
Splnění prosím zaznamenejte na fotografii.
Fotografie, obrázky či příběh, opatřené
kontaktními údaji:
jméno a příjmení autora, škola, věk,
e-mail, poštovní adresa.
Zasílejte do 31. 10. 2021 na adresu:
infoevvo@seznam.cz,
HESLO: STROMY a MY
Vybrané soutěžní úkoly odměníme.

Soutěžní výzva je aktivitou 11. ročníku osvětové kampaně
STROMY a MY
KONTAKT: LÍSKA, z.s., Dolní náměstí 429, 755 01 Vsetín, infoevvo@seznam.cz

www.facebook.com/Stromy a my
www.liska-evvo.cz

