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P Ř Í R O D A                           
 
Co je to příroda -  zahrnuje především lesy, louky a vodní toky. Nedílnou součástí 
těchto lokalit jsou jejich živočichové – zvířata, ptáci, hmyz, ryby…  
 
Jak se chovat - Pobyt v přírodě je nejvhodnější příležitostí, jak si osvojit základní 
znalosti a vštípit si zásady správného chování v přírodě. 
 

 přírodu zásadně neničíme  

 v lese se snažíme chovat tiše, zbytečně nehulákáme a neplašíme zvěř 

 neryjeme do kůry ani nesekáme do kmenů živých stromů – neslouží nám 
ani jako terč ve střelbě 

 na táborák se dá v lese najít dostatek soušek, živé větve nelámeme 

 studánky a prameny chráníme jako oko v hlavě, a je-li potřeba, vyčistíme je 

 oheň rozděláváme na vhodných místech a zabraňujeme náhodnému 
rozšíření ohně do okolí správnou přípravou a mírným plamenem 

 nevypalujeme loňskou suchou trávu! (zahubilo by se tak mnoho užitečného 
hmyzu) 

 odpadky spálíme nebo zakopeme; nikdy je neházíme do řeky, potoka nebo 
rybníka 

 v lesním tichu můžeme víc vidět a slyšet, buďme přáteli pro všechny 
živočichy, žádné zvíře netrápíme ani nezabíjíme!!! 

 učme se přírodě rozumět, znát její zákony a ctít její řád, potom máme 
velikou šanci ji uchovat a užívat si jí 

 
 

Kde hledat vodu… napoví ti některé rostliny 
 

 vodu hledej vždy v nižších polohách, ve skalách a zelených údolí 

 vlhkost v přírodě prozrazuje olše, topol, vrba, kapradí,  

 kde jsou bažiny, tam roste ostřice, rákos, pomněnky, blatouch 

 lesní studánku prozrazuje přeslička, ostřice, pryskyřník a netykavka 
 
 
ZMĚNY POČASÍ lze pomocí signálů z přírody rozpoznat v některých případech 
mnohem dříve, než nastanou. Stačí si jen zapamatovat chování hmyzu, ptactva, 
rostlin apod., které svojí činností právě přicházející změny v počasí napovídají. 
Signalizují počasí slunečné, nebo deštivé. 
Tato jednoduchá ukázka předpovědi počasí v přírodě je víceméně zábavná, ale bylo 
by nerozumné ji podceňovat. Každý má možnost si ověřit při svém osobním 
pozorování míru úspěšnosti těchto nápověd o změně počasí. 
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SLUNEČNÉ POČASÍ přichází když: 
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DEŠTIVÉ POČASÍ přichází když: 
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PROČ TŘÍDIT ODPAD? 
 
Věci, které nás obklopují, jsou často vytvořené ze surovin, které nám poskytuje 
příroda. Papír, na který píšete, je například ze dřeva, sklenička ze které pijete je 
z křemíku, vápence a dalších látek. 
Množství některých surovin v přírodě není nekonečné a tak abychom nemuseli 
neustále přírodu využívat a zatěžovat, třídíme odpad a znovu z něj vyrábíme stejné, 
nebo podobné výrobky. 
Papír dáváme do modré popelnice, plasty do žluté, sklo do bílé, či zelené (podle barvy 
skla), kartony od mléka a džusů do oranžové. Odsud je odpad odvezen a opět využit, 
takzvaně recyklován. 

 

 
 
 
 
 
 

Dbej o čistotu přírodního prostředí a pokaždé po sobě zahlaď stopy svého 
pobytu v něm. 

Pomáhej těm, kteří se starají o ochranu přírody, braň ji před škůdci a také 
před nezodpovědnými turisty. 

 


