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Jehličnaté stromy 2 

 
1. Spoj, co k sobě patří. 
         
 
            smrk                        bělokorá 
 
           jedle                        opadavý     
 
          borovice                      ztepilý 
 
           modřín                        lesní 
 
            
 

2. Poznáš stromy podle šišek? Napiš celý název stromu. 

  

 

 

 

 

 

 

3. Poznáš stromy podle jehlic na větvích?  

   Napiš celý název stromu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Zakroužkuj správný název stromu. 

 

Kořeny rostou těsně pod             O těchto stromech se zpívá        

povrchem.                           v naší státní hymně. 

  a)smrk                              a) smrk 

b) jedle                            b) jedle 

a) borovice                         c) borovice        

b) modřín                           d) modřín 

 

Opadavý strom, jehož dřevo          Jehlice mají na spodní  

po rozřezání modrá.                 straně dva bělavé proužky. 

a) smrk                             a) smrk 

b) jedle                            b) jedle 

c) borovice                         c) borovice 

d) modřín                           d) modřín 

 

Z kvalitního dřeva se vyrábí        Šišky se po dozrání  

hudební nástroje.                   rozpadají. 

a) smrk                             a) smrk 

b) jedle                            b) jedle 

c) borovice                         c) borovice 

d) modřín                           d) modřín



Jehličnaté stromy 2 - řešení 

 
1. Spoj, co k sobě patří. 
         
 

smrk ztepilý 
 

jedle bělokorá 
 

borovice lesní 
 

modřín opadavý 
 
            
 

2. Poznáš stromy podle šišek? Napiš celý název stromu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poznáš stromy podle jehlic na větvích?  

   Napiš celý název stromu. 

 

 

 

 

borovice lesní 

jedle bělokorá 
modřín opadavý 

smrk ztepilý 

modřín opadavý jedle bělokorá 



 

 

 

 

 

 

 

4. Zakroužkuj správný název stromu. 

 

Kořeny rostou těsně pod             O těchto stromech se zpívá        

povrchem.                           v naší státní hymně. 

   a)smrk                             a) smrk 

c) jedle                            b) jedle 

c) borovice                         c) borovice        

d) modřín                           d) modřín 

 

Opadavý strom, jehož dřevo          Jehlice mají na spodní  

po rozřezání modrá.                 straně dva bělavé proužky. 

a) smrk                             a) smrk 

b)jedle                            b) jedle 

b) borovice                         c) borovice 

c) modřín                           d) modřín 

 

Z kvalitního dřeva se vyrábí        Šišky se po dozrání  

hudební nástroje.                   rozpadají. 

a) smrk                             a) smrk 

b) jedle                            b) jedle 

c) borovice                         c) borovice 

d) modřín                           d) modřín

borovice lesní smrk ztepilý 
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