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Projekt Krajina pro rodiče i děti vznikl za podpory  

Nadačního Fondu Hyundai  
a Nadace Open Society Fund Praha.

ČSOP Salamandr je nezisková organizace,  
která pečuje o přírodní a kulturní dědictví 
Beskyd a okolí. Po nás Beskydy!

Chcete vědět o Beskydech víc? 
Kam se vydat na netradiční výlety? Kdo je Stráž přírody?  
Jak oživit svou zahradu? Tato a další témata najdete na webu 
Valašská krajina.cz.

Chcete vědět ještě víc? 
Co se děje na Lysé hoře? Jaké rostou v Beskydech orchideje? 
Kolik je tu rysů? Co je to chřástal? Články odborníků, rozho-
vory a zajímavosti o přírodě a krajině najdete ve Zpravodaji 
CHKO Beskydy. Všechna čísla jsou ke stažení na webu Valaš-
ská krajina.cz.

Vymaluj a slož

krabičku  
na  

poklady! Zahraj si
Člověče, projdi se!

Pestrá 
krajina

Leták pro hravé  
děti a rodiče

...pestrá jen s tvou pomocí.  

Vytáhni pastelky  

a pusť se do práce!

Krajina je jako krabička s poklady. Každou 
si podle něčeho zapamatujeme. Beskydy, 
i když už nejsou jen krajinou s dřevěnicemi 
a pastvinami, jsou stále krajinou lidí 
a přírody. Krajinou s lesy, loukami, domy 
a zvířaty. Krajinou, o kterou stojí za to 
pečovat.

Jak jste odpověděli na otázky?
1 – Ovce denně spase 5 – 8 kg trávy.  
2 – Nadarmo se neříká „mlsný jako koza“. To kůň se 
spokojí i s chudší pastvinou.  
3 – Správně je b).  
4 – Ťuhýk je menší pták. Poznáme jej podle černé pás-
ky kolem očí. Vyhledává keře na pastvinách. 
5 – Jsou pichlavé a ovce je nežerou.  
6– Dříve se tak říkalo dnes už vzácným orchidejím – 
vstavačům, které na jaře vykukovaly z trávy.
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Člověče, projdi se !

Vybarvi, vystřihni a poskládej si  
krabičku na poklady!  

Žádné lepení. Nevíš jak na to? Videonávod najdeš na adrese:  
http://valasskakrajina.cz/krajina-pro-rodice-i-deti

Kdo nejlépe odpoví na otázky a vyhne se zrádným 
křoviskům, vyhrává. Šup dolů na start!

Start

Čtyři zelená pole:  

Krajina, o kterou se nikdo nestaral, 

zarostla. Neprojdeš. Vrať se zpět!

Cíl

Říká se, že ovce jsou živé sekačky.  
Na rozdíl od sekaček ale trávu zpracují 

bez hluku a ještě louku pohnojí.  
Kolik trávy sežere ovce každý den?

Jak se jalovcům 
podařilo přežít 

na pastvinách až 
do dnešních dnů?

Kterým rostlinám se 
říkalo kukačky?

Co byla valašská kolonizace?
a) období, kdy se Valaši učili  

jezdit na kole 
b) proces, kdy do Beskyd Valaši 

přicházeli 
c) starodávná mast na kolena 

(valašsky „na kolona“)

Co je ťuhýk? 
a) rostlina 

b) pták 
c) spící bača

Které zvíře je na pastvině nejvíce 
vybíravé a které nejméně?

Pestrá krajina – pestrá 

jen s tvou pomocí.  

Vezmi si hrábě a pusť se 

do práce!
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