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Označ kolíčkem správný stín a poznej ptáčka 

http://www.verdael.cz/


  

2. strana s řešením. Pokud vytisknete oboustranně, bude správné řešení na rubu karet. 
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SÝKORA MODŘINKA SÝKORA BABKA PĚNKAVA OBECNÁ 

ČERVENKA OBECNÁ KOS ČERNÝ STRAKA OBECNÁ 

HÝL OBECNÝ SÝKORA KOŇADRA STEHLÍK OBECNÝ 

http://www.verdael.cz/


 

SPOJ ZVÍŘE A STOPU 

www.VERDAEL.CZ 



 

  

Všichni ptáčci na kartách jsou ptáčci, kteří u nás přezimují.  

Těmito kartami můžete vhodně doplnit naší sadu ZIMA V PŘÍRODĚ. Jsou udělané 

ve stejném designu a slouží k doplnění sady. Mohou být ale použity i samostatně. 

Stejně tak pracovní list „Přiřaď stopy zvěře“ se hodí k doplnění této sady, případně 

k oživení znalostí o stopách získaných na naší stezce ZVÍŘATA V ZIMĚ.   

 

Můžete jimi doplnit také naší stezku PTÁCI NA KRMÍTKU, která je rovněž 

zaměřená na ptáky, kteří u nás přezimují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eshop.verdael.cz/zimnipriroda/
https://eshop.verdael.cz/stezka-zvirata-v-zime/
https://eshop.verdael.cz/ptaci-na-krmitku-stezka/
https://eshop.verdael.cz/ptaci-na-krmitku-stezka/
https://eshop.verdael.cz/zimnipriroda/
https://eshop.verdael.cz/stezka-zvirata-v-zime/


 

PROSÍME, RESPEKTUJTE AUTORSKÁ PRÁVA 
Soubor je určen jen výhradně k Vaší potřebě. Prosíme nešiřte ho dál, jedná se o porušování 

autorských práv.  

SMÍTE soubor vytisknout pro svou vlastní potřebu i pro potřeby školní třídy či obce, ale PDF 

soubor nepřeposílejte ani s nikým dalším nesdílejte. Sdílení souborů monitorujeme a 

vystavujete se riziku náhrady škody. Hotové materiály nikam dál nedistribuujte. V případě 

potřeby vytisknout více kopií nás prosím kontaktujte.   

NESMÍTE Soubor sdílet na internetu, umísťovat ho na žádné internetové ani facebookové 

stránky a to ani zdarma. Vydávat toto dílo za své. Kopírovat nebo měnit žádnou jeho část.  

Obrázky byly námi zakoupeny z fotobanky pod platnou licencí. V případě, že soubor zmiňujete, 

zmiňte i autora a odkažte na naše stránky. Děkujeme. 

 

 

  

 

Proč nakupovat materiály od nás? 

Spousta pozitivních referencí Ke každé objednávce si vyberete dárek zdarma 

Trvalé zákaznické slevy v e-shopu až 40% Inspirativní FB skupina, tvorení, souteze  ˇ ˇ ˇ 
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