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Jméno:   Adéla Karásková 

Kategorie:  Voda jako dárce života a nositel zkázy (7. -  9. třída ZŠ) 

   Soubor povídek. 

Adresa:   Ke kovárně 351, Šilheřovice, 747 15 

Adresa školy:  ZŠ a MŠ Šilheřovice, Kostelní 230, Šilheřovice, 747 15 

Název díla:   Seznamte se, prosím aneb Jak to chodí v lužním lese 

Kontaktní email: bachronikova@skolasilherovice.cz 



LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ 

Ahoj, moje jméno je Richard a řadím se 

k ledňáčkům říčním. 

Jsem trošku namyšlený, ale mám být proč. 

Jsem totiž jeden z nejpůvabnějších ptáků a 

pro mé krásné zbarvení mi lidé říkají „létající 

drahokam“.  

Kámoši jsou sice samotáři a nejsou moc 

věrní, ale já si hledám samičku, kterou 

můžu pronásledovat kolem potoka a s níž 

si smlsnu na rybkách. Žabkou ale také 

nepohrdnu.  

 

   P. S. 

Nechci žádnou 

špindíru, vždyť víš, 

že k životu 

potřebujeme 

hlavně čistou vodu.  

 

 



KOMÁR PISKLAVÝ 

Zdravím Vás, jsem Cecílie a patřím mezi 

komáry. 

Mezi lidmi nejsem vítaná, dokonce o mně 

říkají, že jsem otravná. Saju jim totiž krev.     

Vadí jim i náš pisklavý tón, který vydáváme. 

Nejčastěji se vyskytuji v okolí řek, vodních 

ploch a lužních lesů. Ale neboj, pro tebe 

otravná nebudu. 

Těším se, až si spolu dáme rostlinný nektar.   

A pak tě zvu na pomalý let po lese. 

Nejsem sice žádný super rychlý letec, zato 

jsem vytrvalá. Za noc zvládnu i deset 

kilometrů.  

 

 

 

 

 

 

 



VOLAVKA POPELAVÁ 

 Dobrý den, i já bych se ráda představila. 

Jmenuji se Eliška, jsem velice elegantní a 

dáma na úrovni, tak jako všechny ostatní 

volavky popelavé. 

Nemusíš se života se mnou bát. Jsem velice 

trpělivá, dlouhé minuty dovedu stát 

v mělké vodě a číhat na svou kořist. Takže 

když se občas opozdíš, nebudu ti dělat 

žádné scény. 

Při stavění hnízda jsem velice pečlivá a vše 

mám pod kontrolou, tak naše budoucí 

hnízdo bude útulné a vůbec se nám z něj 

nebude chtít odletět. 

My volavky začínáme se stavbou hnízda 

hned poté, co utvoříme pár. Tak si pospěš, 

už jsem vyhlídla strom. 



 

 



 

LUŇÁK HNĚDÝ 

Dovolte, abych se také představil. Mé 

jméno je Oskar a jsem luňák hnědý. 

Hledám si partnerku, se kterou budu tvořit 

trvalý pár jako ostatní luňáci. Už se nemůžu 

dočkat, až tě poznám a společně zažijeme 

náš svatební let ve výškách. 

Po večerech si představuji, jak se k tobě 

spustím klikatým 

letem, zahákneme 

se drápy a 

budeme spolu 

padat k zemi.   

Rád lovím při 

vodních plochách. 

Nejsem teda moc 

velký gurmán, 

protože se živím 

hlavně uhynulými 

rybami.  Pro tebe 

ale zkusím i něco 

sám ulovit.  



ŽELVA BAHENNÍ 

 Ahoj, jsem Ferdinand, želva bahenní. 

Kámoši z umělých chovů byli vysazeni 

v lužních lesích a prý se jim tam daří, tak 

hledám někoho, kdo by se tam se mnou 

přestěhoval. 

 My želvy se v příznivých podmínkách 

dožíváme až 120 let, tak hledám někoho, 

kdo se o mě bude starat a dělat mi 

společnost. Nemusíš se bát, život se mnou 

bude bezpečný, v České republice jsem 

totiž chráněný.  

 K životu potřebuji vodu, protože 

převážnost část života trávím ve vodě 

nebo její blízkosti. Nechci ale žádnou 

velkou sportovkyni, 

protože moje 

nejoblíbenější 

činnost je slunění 

se na břehu. Budeš 

se slunit se mnou? 

 

 



SLOVO ZÁVĚREM 

 

Richard, Eliška, Cecílie, Ferdinand a Oskar 

mají společný cíl. Všichni se chtějí seznámit 

a najít si partnera. 

Chtěli byste je poznat osobně? Vydejte se 

poznat lužní lesy. A co to ty lužní lesy jsou? 

Jedná se o podmáčené lesy s vysokou 

hladinou podzemní vody. Nejen že 

poskytují domov zvířatům, ale jsou důležité 

i pro nás lidi. Během záplav dokáží pojmout 

mnohem větší množství vody než přehrady, 

a tím chrání okolní vesnice a města.  

Přispívají také ke zmírnění extrémních teplot 

či k vyrovnání vodního cyklu. Lužní lesy však 

patří mezi velmi vzácné ekosystémy. 

Pomůžete zvířatům najít si partnera? Že 

nevíte jak? Chraňte přírodu, recyklujte 

vodu.  


