
0. Na rozehřátí

1. Rok má 364 dní.
2. Je sova noční pták?
3. Má motýl 2 křídla?
4. Včely jsou užitečné.
5. Mají šípkové keře ostny?
6. Sedmikrásky mají modrou barvu.
7. Muchomůrka červená je jedlá houba.
8. Na dubu rostou žaludy.
9. Kůrovec je prospěšný.
10. Den má 8640 sekund.
11. Konvalinky jsou chráněné.
12. V lese je zakázáno rozdělávat oheň.
13. Zmije není jedovatá.
14. V lese sbíráme pouze známé houby.
15. Buky a duby patří mezi jehličnany.
16. Vydra patří mezi vodní živočichy.
17. Je jitrocel léčivá bylina?
18. Patří kopretiny mezi luční kvítí?
19. Týden má 166 hodin.
20. Kukačka je starostlivá máma.
21. Patří velryba mezi savce?
22. Opadává modřín?
23. Pampeliška kvete žlutě.
24. Mraveniště jsou chráněná.
25. Odhazujeme v lese odpadky?
26. Dospělý člověk má 32 zubů.
27. Malé dítě má 20 mléčných zubů.
28. Břízy mají bílou kůru.
29. Vlaštovky na zimu neodlétají.
30. V lese se chováme tiše.
31. Čápi staví hnízda z větví a klacíků.
32. Borůvky jsou nejedlé.
33. Veverky žijí ve volné přírodě.
34. Žijí lišky v norách?
35. Patří supi mezi býložravce?
36. Rulík zlomocný je jedovatý.
37. Z květů černého bezu vaříme v zimě čaj na kašel.
38. Pomněnky mají červené květy.
39. Zajíci mají krátké uši.
40. Přestupný rok je jednou za 4 roky.
41. Raci žijí pouze v čisté vodě.
42. Je moře největší vodní plocha na zeměkouli?
43. Slunéčko sedmitečné je černé s červenými tečkami.
44. Krtci mají výborný cit v čumáčku a živí se hmyzem.
45. Během roku se nám střídají 4 roční období.
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46. Štika je dravá ryba.
47. Netopýři létají ve dne.
48. Mají krabi klepeta?
49. Lvi i lvice mají velkou hřívu.
50. Růže mají ostny.
51. Hraboše najdeme na polích.
52. Mandelinky jsou užitečné pro růst brambor.
53. Roste v lese kapradí?
54. Slunce vychází na východě.
55. Samec od kozy je beran.
56. Matčina sestra je má teta.
57. V České republice je krásné moře.
58. Srnky loví drobnou lesní zvěř.
59. Má osel kopyta?
60. Žížala je vlastně malý had.
61. Hřib pravý je dobrá jedlá houba.
62. Med získáváme od vos.
63. Požár hlásíme na telefonní číslo 150 nebo 112.
64. Duha se objeví,když prší a zároveň svítí slunce.
65. Suché dřevo nejlépe hoří.
66. Borovice má dlouhé jehličky.
67. Divočáci se živí i žaludy a bukvicemi.
68. Má kočka domácí dlouhé uši a krátký ocas?
69. Krávy chováme ve stáji,koně ve chlévě.
70. Stopa srnky má jasně viditelné polštářky prstů a drápky.
71. Země je třetí planeta od Slunce.
72. Jogurt a tvaroh se vyrábí z mléka.
73. Jabloně a třešně kvetou modře.
74. Můžeme pít vodu z každého potoka v lese.
75. Jahody rostou na stromech s velkými kulatými listy. 
76. Jehně je mládě od ovce.
77. 5+3-2-1+8-4 je stejně jako 3x3
78. V lese můžeme jíst jakékoli byliny.
79. Blechy a klíšťata jsou cizopasníci, stejně jako pijavice.

      80. Záchranku voláme na čísle 150.
      

 


