
Čo strom potrebuje k životu?  Svetlo, vodu, živiny, životný priestor 

Z čoho sa skladá strom? Koreň, kmeň, koruna 

Čo sú to letokruhy? Pomocou letokruhov môžeme určiť vek stomu, je to na pni kresba kruhov, 

svetlých a tmavých. Za 1 rok pribudne jeden svetlý (jarný) a jeden tmavý (letný) kruh. 

Kôra ktorého stromu najľahšie horí ?– z Brezy Previsnutej 

Ktoré stromy rastúce u nás majú mäkké drevo? Jedľa biela, smrek obyčajný, borovica lesná, vŕba 

biela, topoľ osikový, topoľ biely, topoľ čierny 

Ktoré stromy rastúce u nás majú tvrdé drevo? Tis obyčajný, dub zimný, dub letný, buk lesný, javor 

mliečny, hrab obyčajný, brest horský, brest hrabolistý,  

Ktorý strom rastúci u nás je najrozšírenejší? Smrek obyčajný 

Ktorému ihličnatému stromu na jeseň opadáva ihličie? Smrekovcu opadavému 

Do akých stromov najčastejšie udiera blesk? Do takých, ktoré majú hrubú popukanú kôru (borku). 

Na hladkých kmeňoch voda rovnomerne steká a elektrický výboj môže po nej ľahko prejsť do zeme. 

Pri rozbrázdenej kôre je voda nerovnomerne, kmeň sa zmáča a nevytvára dráhu pre blesk, ten sa 

zastaví na strome 

Koľko rokov dozrievajú šišky u borovíc? Dva až 3 roky 

Ktoré stromy sa u nás odžívajú najdlhšieho veku? Lipa veľkolistá, Tis obyčajný (1000 rokov) 

Plody ktorých lesných krov označujeme ako „lesné ovocie“? maliny, černice, jahody šípky, brusnice, 

čučoriedky 

Prečo sa listy osiky neustále pohybujú (prečo sa vraví trasieš sa ako osika) ? Jej listy majú dlhé 

stopky, ktoré sú zo strán sploštené a tým nastavujú vetru väčšiu plochu, to spôsobuje že sa pohybujú 

aj pri najmenšom vánku 

ČO sú to žalude? Plody dubov 

Prečo sa jedľovými šiškami nemôžeme obhadzovať? Pretože šiška jedle sa rozpadáva priamo na 

strome. 

Z dreva ktorého stromu sa vyrábajú zápalky? Topoľ osikový, smrek obyčajný. 

Z dreva ktorého stromu sa vyrábajú husle? Javor horský, smrek obyčajný 

Prečo baníci uprednostňovali na výstuže do baní drevo z jedle a borovice? Toto drevo pred 

hroziacim závalom vydáva praskavé zvuky a tým varuje baníkov aby opustili ohrozený priestor 

Koľko kilogramov papiera zachráni jeden veľký strom? 125 kg 

Čo je to fauna? Zver Čo je to flóra? Rastlinstvo 

Čo je to lesná škôlka? Miesto slúžiace na umelé vypestovanie mladých stromčekov, sadeníc  


