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PRACONÝ LIST 

NÁUČNÝ CHODNÍK LESOM MEDZI PLESOM A PLESOM 
 
Milý kamarát,  
dovoľ mi privítať Ťa na náučnom chodníku Lesom medzi Plesom a plesom! Nachádzame sa vo 
Vysokých Tatrách, ktoré sú najmenšími veľhorami na svete. Poďme spolu preskúmať tatranskú 
prírodu! Počas prechodu pri jednotlivých zastaveniach budeme vypracovávať jednotlivé úlohy. 
Keďže chodník je na mnohých miestach úzky, prosím, buď opatrný! Si pripravený? Tak poďme na to! 

Doplň do tabuľky základné informácie o náučnom chodníku.  

 

Tabuľa č. 1 – Les sa prihovára 

Priraď les k oblasti, v ktorej sa vyskytuje.  

 
1. dubiny                                                 a. pohoria                                       
2. jedliny a smrečiny                             b. brehy riek 
3. jelšiny                                                  c. nížiny a pahorkatiny 
4. topoľoviny                                          d. brehy horských potokov 
 

Tabuľa č. 2 – Les nie sú iba stromy 

Vpíš do tabuľky organizmy na základe ich funkcie, ktoré sú v prírode veľmi dôležité. 

 
Papraď, medveď, vlk, lipa, huby, jeleň, baktérie, smrek, roztoče, breza, líška 
 

Producenty  
Reducenty  
Rozkladači  

Začiatok trasy:  
Koniec trasy:  
Odhadovaný čas trvania: 
Dĺžka:  
Počet náučných tabúľ:  
Čas trvania:  



Tabuľa č. 3 – Les vznikal tisícročia 

Ľadovce boli významným faktorom, ktorý formoval vzhľad tunajšej krajiny. Doplň text 
týkajúci sa činnosti ľadovca a tvarov reliéfu. 
 
Ľadovec v Mlynickej doline bol dlhý ..............  
Ľadovec ktorý tiekol v susednej Mengusovskej doline mal dĺžku ..................... 
Pozostatky činnosti ľadovcov sú ľadovcové kotly nazývané..................., ľadovcové doliny, ktoré 
nazývame..................., ľadovcové jazerá, ktoré nazývame........................., ostré štíty, valy 
balvanovitých morén. Doliny, ktoré boli formované ľadovcom majú tvar písmena........... .  
 

Tabuľa č. 6 – O lesných živočíchoch 

Doplň názov živočíchov do tabuľky na základe ich krátkej charakteristiky.  

 

Charakteristika Názov živočícha 
Špicaté ušnice, bokombrady, pri chôdzi sťahuje pazúry. Je našou 
najväčšou mačkovitou šelmou. 

 

Hnedé sfarbenie, zimu prežíva v brlohu v nepravom zimnom 
spánku. 
Je všežravec a naša najväčšia šelma. 

 

Náš jediný jedovatý had, trojuholníkovitá hlava a na nej škvrna 
v tvare písmena V. 

 

Potravou sú hlodavce, hmyz ktoré vyrýva z lesnej pôdy a hrabanky. 
Žije v čriedach a jeho nebezpečný zbraň sú kly.  

 

Silné pazúry mu umožňujú lezenie po kmeňoch stromov. Má silný 
zobák na dlabanie hniezdnych dutín. Na hlave má charakteristickú 
červenú škvrnu.  

 

 
 

Tabuľa č. 8 – Limba 

Prečiarkni chyby vo vetách a oprav ich na základe informácií, ktoré si sa o limbe 
dozvedel/a.  
 
Limba je na Slovensku pôvodnou drevinou vo Vysokých Tatrách a Veľkej Fatre.  
 
Rastie v nadmorskej výške 1450 až 1700 m n. m., najvyššia lokalita výskytu je vo výške 1890m n. m. 
  
Ihličie limby sa od ihličia borovice lesnej odlišuje tým, že je dlhšie  a na rozdiel od kosodreviny je 
tvrdšie.  
 
Limba je charakteristická svojim rýchlym rastom, znesie veľmi silné mrazy a dožíva sa vysokého veku.  
 
 



Tabuľa č. 10 – Aj les niekde končí 
Pozorne sleduj, ako sa mení druhové zloženie vegetácie so stúpajúcou nadmorskou 
výškou. Vypíš aspoň 3 faktory, ktoré vplývajú na zmeny vegetačného stupňa a napíš, cez 
ktoré pásma sme prechádzali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabuľa č. 11 – Les a lavíny 

K obrázkom napíš, o aký typ lavíny ide. 

 

               
 
....................................................................................               .............................................................. 
 
 
 

 
 
 



Tabuľa č. 12 – Les a voda 

Na základe obrázka stručne popíš, ako les ovplyvňuje kolobeh vody v prírode a načrtni 
problémy, ktoré sa vyskytujú na odlesnených miestach. 
 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľa č. 16 – Vládcovia oblohy 

Vypíš základné morfologické znaky dravých vtákov. Čo majú vtáky na tabuli spoločné? 
Posúď pravdivosť tvrdení: pravda (P), nepravda (N). Ak je tvrdenie nepravdivé, oprav ho. 
 
 
 
 
Dravce hniezdia dvakrát do roka.                                                
Samce niektorých druhov sa od samíc odlišujú veľkosťou.      
Vajcia zahrieva samica, zatiaľ čo samec loví potravu.               
Sokol myšiar je náš najpočetnejší dravec.                                 
 
A sme v cieli!  
Nachádzame sa na brehu Popradského plesa, kde sa naša spoločná púť končí.  
Doplň do tabuľky na prvej strane časový údaj, za ktorý sme náučný chodník prešli a v krátkosti napíš, 
čo sa ti na dnešnom vyučovaní v teréne páčilo a čo by si si vedel predstaviť lepšie.  
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 



 

PRAKTICKÉ AKTIVITY Náučný chodník lesom medzi Plesom a plesom 

Zisťovanie kyslosti tatranskej pôdy 

Kyslé pôdy sa nachádzajú na miestach rašelinísk, horských a podhorských oblastí, ale aj na 

miestach, kde dlhé obdobie rastú ihličnaté dreviny. Napadané ihličie má dĺžku rozkladu 

dlhšiu ako čas, za ktorý sa rozloží lístie. Pri jeho rozklade vznikajú látky, ktoré pôdu výrazne 

okysľujú. 

Úloha: Zisti a porovnaj pH pôdy pri informačnej tabuli č. 5 a pôdy z tvojho školského 
areálu.  

Pomôcky: merač kyslosti pôdy pH, nádobku na vzorku pôdy, destilovaná voda 

Postup: 

1. Odober vzorku pôdy a označ ju.  

2. Ak je pôda suchá, navlhči ju destilovanou vodou.  

3. Pomocou merača kyslosti pôdy zisti hodnotu pH a danú hodnotu zapíš do tabuľky. 

 

Zistenie:  

Miesto merania Hodnoty nameraného pH 

  

  

 

Záver:  

V krátkosti zhodnoť výsledky meraní a na základe informácií ktoré už máš zhodnoť, prečo 
vyšli práve takéto výsledky pH.  

Vyhodnotenie: 

 

 



DIDAKTICKÁ HRA  Náučný chodník lesom medzi Plesom a plesom 

 
Aktivita: Živočích, rastlina, pojmy 
Popradské pleso 

Pomôcky pero, papier s tabuľkou 

Typ aktivity hra, súťaž  

Kompetencie rýchle premýšľanie, pozorné čítanie 

Čas 15 minút 
 

Cieľ aktivity: Zopakovať si pojmy nadobudnuté počas prechodu náučného chodníka, zopakovať si 
pojmy z biológie a geografie.  

Postup práce: 

Na úvod treba žiakom vysvetliť pravidlá hry ktoré sú nasledovné: 
1. Pravidlá sú podobné, ako pri hre meno, mesto, zviera, vec.  
2. Jeden zo žiakov začne potichu sám pre seba hovoriť abecedu a iný žiak ho v určitom okamihu 

zastaví. Písmenko, na ktorom sa žiak zastavil, vysloví nahlas. 
3. Ostatní žiaci začnú vypĺňať prvý riadok tabuľky, pričom slovo v každej kategórií musí začínať 

práve na konkrétne vybraté písmeno.  
4. Žiak, ktorý bude mať riadok vyplnený ako prvý zakričí: STOP!  
5. Ostatní hráči majú 10 sekúnd na dopísanie 
6. Následne žiaci hovoria svoje odpovede. Ak sa odpoveď opakovala, hodnotí sa 5 bodmi. Ak sa 

odpoveď neopakovala, jej hodnota je 10 bodov. V prípade prázdneho políčka je hodnota 0 
bodov. Body sa za riadok sčítajú, a napíšu sa do posledného rámika s názvom body.  

7. Vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov.  
 

 

 

  

Písmenko Rastlina živočích pojem z geografie pojem z biológie Body 
      

      

      

      

      

      


