
PRACOVNÍ LISTY
pro I. stupeň základních škol

Úkoly pracovních listů pro první stupeň ZŠ jsou připraveny tak,
aby žákům srozumitelnou formou přiblížily přírodní hodnoty

vyskytující se na Naučné stezce pod Kvádrberkem.
V úvodu naleznete informace, jak s listy pracovat.

ÚVOD

Pracovní listy pro 1. ročník 

Pracovní listy pro 2. a 3. ročník

Pracovní listy pro 4. a 5. ročník
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Naučnou stezku
pod Kvádrberkem
podporují:



Základní škola Dr. Miroslava Tyrše
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PRACOVNÍ LISTY NAUČNÉ STEZKY POD KVÁDRBERKEM

ÚVOD - unikátní přírodní učebna s naučnou stezkou

Vítáme vás na Naučné stezce pod Kvádrberkem, kterou jsme slavnostně otevřeli 
22. dubna 2009 při příležitosti mezinárodního Dne Země.

UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ UČEBNA:
 Cílem vybudování naučné stezky bylo využít děčínský lesopark pod stolovou horou 
Kvádrberk jako unikátní přírodní učebnu, kde můžeme pozorovat rostliny i živočichy 
a obdivovat je v jejich přirozeném životním prostředí. Zveme vás nyní do této učebny, kde 
můžete vnímat barvy a prostor, poslouchat zpěv ptáků a poznávat jevy, na které ve městě 
nenarazíte. Zavřete oči a ucítíte vůni čisté přírody. Sbírejte listy a plody. Nakreslete vše, co 
vás zaujalo, zapište své postřehy a brzy zase přijďte.

PRACOVNÍ LISTY:
 Věříme, že vás potěšíme pracovními listy, které jsme pro vás připravili. Snažili jsme se 
o to, aby pracovní listy měly přehlednou, zajímavou a občas i zábavnou formu. Snad se 
nám podaří tímto způsobem předat nové vědomosti dětem i dospělým. Vyberte si z vel-
kého množství úkolů, které vycházejí z rozmanitostí krásné přírody okolí Děčína. Při je-
jich řešení využívejte texty z informačních tabulí na stezce i přímé pozorování v přírodě. 
Část pracovních listů můžete vyřešit i následně ve škole nebo doma. Pokud se k vám pra-
covní listy nedostaly elektronickou cestou, můžete si je kdykoli stáhnout na webu školy:  
www.zstyrs.cz ve formátu PDF a vytisknout pomocí volně stáhnutelného programu Ado-
be Reader.

NAUČNÁ STEZKA POD KVÁDRBERKEM:
 Trasa naučné stezky se nachází pod pískovcovou stolovou horou, která se nazývá Kvá-
drberk. Cesta parkem s mírným převýšením je doplněna čtyřmi velkými informačními ta-
bulemi. Dvě historické jsou u dolního vchodu a u vyhlídkové terasy, botanická ve střední 
části a zoologická u většího rybníčku. Dvacet stromů je označeno menšími tabulkami, 
které uvádějí podrobnosti o jejich způsobu života. Část informací zjistíte studiem nauč-
ných tabulí, mnoho dalších zajímavostí objevíte sami. Stačí se posadit a vnímat úžasnou 
atmosféru parku, který byl založen z iniciativy děčínského zkrášlovacího spolku postupně 
v letech 1890 – 1902. Přejeme vám příjemné poznávání rostlin a živočichů, s nimiž se v 
různou roční dobu můžete setkat. Věříme, že vás zaujme i historická část s vysvětlením 
původu a zajímavých proměn historických objektů.
 Naučná stezka Pod Kvádrberkem má dvě výchozí místa. Dolní výchozí místo je u dět-
ského hřiště u výpadovky Děčín - Hřensko (naproti SD Střelnice přes ulici), horní výchozí 
místo se nachází na konečné stanice MHD č. 7 a č. 1 u děčínské nemocnice. Lesopark pod 
Kvádrberkem je otevřen neustále po celý rok, takže jej můžete navštívit kdykoli. Pokud ne-
jste z Děčína, dostanete se na místo nejsnadněji právě MHD č. 7 a č. 1 (směr nemocnice) 
ze zastávek umístěných přímo u vlakového i autobusového nádraží. 
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ÚVOD - orientační mapka


