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Přátelé zeleného údolí - léto 
Zelené údolí je místo, které má zmizet kvůli nové silnici. Městský kluk Pavel se tu jednoho dne 

seznámí s přátelským a hodným hajným Horynou. Ten ho zasvěcuje do tajů přírody, učí ho 

přírodě rozumět a přírodě naslouchat. Pavel zde tráví čím dál víc času skrz všechna roční 

období. Rodičům se nejprve Pavlovy výlety do lesa nepozdávají, ale když se osobně seznámí 

s Horynou, Pavlovo nadšení rychle pochopí.  Naštěstí je Pavlův tatínek inženýr stavitel a 

vymyslí záchranu údolí. Vyprojektuje dlouhý most, který údolí překryje a les i s jeho obyvateli 

bude moci zůstat stát. Původní televizní seriál přináší spoustu příhod veselých i dramatických. 

My se podíváme do jedné z epizod… 

 

Slunce stojí nad krajinou a opírá se svými paprsky do hradby skal, nad nimiž se chvěje 

vzduch vlahým teplem. 

 - Ku–ku! Ku-ku! Ku-ku! – ozývá se z hlubiny údolí, které se změnilo v zelené moře, jehož 

barvy – hned světlé, hned sytě tmavé – se přelévají pasekami, hájky a ostrovy lesů jako 

měňavé vlny kouzelných malachitových odstínů. 

Studánka, u které se kdysi poprvé sešel Pavel s Horynou, svítí pod listovím staré olše jako 

rybí oko, nad nímž se vznáší bzukot křídel veliké vážky. Ta si právě sedá na stvol rákosu, 

vyrůstajícího kolem potůčku. 

Pod olší leží v trávě Pavel, ruce má pod hlavou a spí. Občas se ve spánku ožene, to jak ho 

mouchy pošimrají na tváři nebo mu mravenec, který se prochází po límci rozhalené košile, 

spadne na potem zmáčenou pravidelně se zvedající hruď. 

Kukaččino volání se ozývá z lesů, bzukot tisíců křídel hmyzího světa zní nad travinami a 

květy, otevírajícími své barevné kalichy hřejivým paprskům. 

- Ťuk! – spadne na Pavla malý kamínek, ale kde ten by spícího chlapce probudil! Jen se 

zavrtí, otře si loktem čelo a chrupe dál. 

Ze stínu olše se vynoří usmívající se Horyna, shýbne se k Pavlovi a jemně mu zatřese 

ramenem: - Hej, chlapče, vstávat! 

Pavel otevírá víčka – vteřinku se zahledí na obláček, putující po modrém nebi jako chomáč 

cukrové vaty, pak se posadí a promne si oči. 

- Ani nevím, jak jsem usnul… - omlouvá se Horynovi a protáhne se, aby se dokonale probral. 

- Moje vina! – staví Horyna na zem dřevěné tyče, mošnu, ze které vykukují oka jemných sítí, 

a malou bedničku, v níž se cosi ozývá šustotem a drobnými pohyby. – Zdržel jsem se, tys 

přišel přesně a květnové sluníčko tě uspalo. Mě to kolikrát v lese taky vezme – a řeknu ti, že 

takové schrupnutí na mechu pod smrčkem, trávu pod hlavou a plný nos vůně, je lepší než v té 

nejměkčí posteli. Běž se opláchnout – studená voda tě osvěží! – Ani to nemusel dvakrát říkat 

– Pavel už klečí u tůňky, do obou dlaní nabere vodu a chrstne si ji do tváře. A ještě jednou a 

ještě jednou. 

- Něco jsem přinesl – proto jsem přišel pozdě. Pojď se podívat! 

A sklání se pro bedničku, v jejímž vnitřku se ozývá podivný tlukot. 

Pavel si otře rukávem vodu z obličeje a už stojí u Horyny. 

- Dávej pozor! Schválně – jestli poznáš, co to je! – a Horyna pomalu odkrývá víčko, v němž 

je obdélníkový otvor, zakrytý hustým drátěným pletivem. 

Na dně bedničky sedí malá sova, ne větší než hrdlička, a poulí na muže i chlapce své veliké 
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žluté oči. Nebojí se, nesnaží se vyletět, jen se zvedne, odkryje část bílé, hnědě proužkované 

hrudi, přičapne si, načepýří své prachové peří a změní se v malou hnědou péřovou kouli, ze 

které hledí jen oko, připomínající žlutou skleněnku. 

- Sova… - nadchne se Pavel, - malá sova… 

- Malá je a větší už nebude. Je to sýček, ochočený sýček – jmenuje se Míša. Půjčil mi ho na 

dnešek děda Jakub z té samoty za údolím… 

- Co s ním budeme dělat? Říkal jste přece, že dnes budeme chytat do sítí ptáky a kroužkovat 

je! 

- No právě! – směje se Horyna, - tenhle ďáblík nám pomůže! Nevím, čím to je, ale ptáci 

nemůžou sovy ani cítit – v noci se jich bojí, ale přes den na ně útočí, zvlášť teď, v době 

hnízdění. A na prcka sýčka si troufají tím víc- snad proto, že jim prý v noci vybírá hnízda i 

s mladými. A tak koncem května si každý správný ornitolog na sýčka aspoň jednou zachytá. 

Víš jak? Pavel zakroutí hlavou 

- Tak dobře poslouchej! Na tu loučku pod studánkou, hned vedle potoka, zatlučeme do země 

kolík. K němu připoutáme Míšu – tak, aby na něj bylo ze všech stran hezky vidět. Kolem 

rozestavíme, tyče, mezi ně napneme sítě. Ptáci, kteří chodí teď v poledne pít k potůčku, Míšu 

už zdaleka uvidí a vrhnou se na něho. Průhledných sítí si při tom útoku těžko všimnou a chytí 

se do nich. My už je potom jen vyprostíme, okroužkujeme a pustíme zase na svobodu! – 

vysvětluje Horyna a vybaluje při tom z mošny chomáč jemných sítí – japonek. 

- Proč útočí na sýčka jen ve dne – proč ne v noci? – vyptává se Pavel. 

- Za tmy vidí všechny sovy daleko lépe, než ve slunečním svitu, který je oslepuje. Jsou to 

přece noční dravci. Denní ptáci ví, že se za světla neumí bránit, proto si na ně troufnou…          

Aspoň se to tak říká… Ale nestůj a pomoz mi rozvázat sítě, nějak se mi zašmodrchaly… - 

vybídne Horyna Pavla a rozvazuje uzlík provázku, kterým je obtočen svazek asi dva metry 

dlouhých tyčí. 

- Abych nezapomněl – odpoledne, až skončíme lov, k nám na hájenku přijde návštěva – Eva 

se Sklíčkem. Potkal jsem je cestou sem – šplhali nahoru ke skalám, u Zámečku jim loni 

dřevaři vyvrátili jakýsi meliorační kámen, tak ho šli znova dopravit na správné místo… - a 

bere z Pavlových rukou rozmotanou síť. – Výborně, máš dobré oči – já bych to tak rychle 

nedokázal. A teď hezky dolů podle potoka – vezmi bedničku s Míšou, začneme chytat… 

 

(Ukázka z knihy Jaroslava Müllera Přátelé zeleného údolí) 

 

1. Odpověz celou větou na otázky k textu: 

Kdo je Horyna? 

___________________________________________________________________________ 

Proč si dali Pavel s Horynou schůzku v lese? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

K čemu přinesl Horyna s sebou sýčka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 

Proč se Pavel ve spánku oháněl občas rukou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jak vypadal sýček zavřený do bedny? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Zazpívejte si text písně z televizního 

seriálu 

(s kytarovými akordy): 

Znáš nebe bez mraků  

a mraky zase bez nebe,  

stříbrnou vodu řek,  

zázraky jménem les  

 

  C              F   
Dík křiku sojky  

    G                     C 
poznáš jednou i sebe,  

Ami          Dmi7 
už zítra znát se budeš  

   G                       C 
mnohem líp než dnes  

 

Dík křiku sojky  

poznám jednou i sebe,  

Už zítra znát se budu  

F                       E7 
mnohem líp než dnes  

 

                   C    G     C 
Refrén:  Kdybys tak náhodou  

                       G     C 
měl pocit, že jsi sám,  

                     Emi 
tou cestou mechovou  

                     G         C 
přijď rychle rovnou k nám  

C7        F          
Vždyť fůru přátel máš  

G               C7 
v Zeleném údolí,  

Ami             F 
no tak si jich jen važ,  

G           C 
ať už jsi kdokoli  

 

 

 

Pro štěstí do kapsy  

tři sojčí pírka dej si  

a špetku jehličí,  

ať vždycky trefíš zpět  

 

Kdybys to nevěděl  

Tak dávno malý nejsi  

Vždyť v kůře stromů  

dá se najít celý svět  

 

Kdybych to nevěděl,  

tak dávno malý nejsem,  

vždyť v kůře stromů  

dá se najít celý svět …. refrén: Kdybys
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3. Vyhledej a urči tučně vyznačená slova. Pokud jsou to ohebné slovní druhy, urči vše, co 

u nich určit umíš: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Kdo je to ornitolog? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Napiš, proč se kroužkují ptáci? K čemu je to dobré? Komu kroužkování slouží? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Nakresli vybranou sovu (například sýčka): 
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Přátelé zeleného údolí – metodika a řešení: 

Text písně i s ukázkami ze seriálu České televize je možné poslechnout na www.youtube.com 

po zadání hesla Přátelé zeleného údolí. 

 

1. Odpověz celou větou na otázky k textu: 

Kdo je Horyna?  

Hajný v Zeleném údolí. 

 

Proč si dali Pavel s Horynou schůzku v lese? 

Protože budou chytat a kroužkovat ptáky. 

 

K čemu přinesl Horyna s sebou sýčka? 

Na tu loučku pod studánkou, hned vedle potoka, zatlučeme do země kolík. K němu 

připoutáme Míšu – tak, aby na něj bylo ze všech stran hezky vidět. Kolem rozestavíme, 

tyče, mezi ně napneme sítě. Ptáci, kteří chodí teď v poledne pít k potůčku, Míšu už 

zdaleka uvidí a vrhnou se na něho. Průhledných sítí si při tom útoku těžko všimnou a 

chytí se do nich. My už je potom jen vyprostíme, okroužkujeme a pustíme zase na 

svobodu! 

 

Proč se Pavel ve spánku oháněl občas rukou? 

Lechtají ho mouchy nebo po něm občas přeběhne mravenec. 

 

Jak vypadal sýček zavřený do bedny? 

Na dně bedničky sedí malá sova, ne větší než hrdlička, a poulí na muže i chlapce své 

veliké žluté oči. Nebojí se, nesnaží se vyletět, jen se zvedne, odkryje část bílé, hnědě 

proužkované hrudi, přičapne si, načepýří své prachové peří a změní se v malou hnědou 

péřovou kouli, ze které hledí jen oko, připomínající žlutou skleněnku. 

 

3. Slovní druhy: 

pletivem – podstatné jméno - 7. pád, č. j., rod střední, vzor město 

vyprostíme – sloveso -1. os., č. mn., způsob oznamovací, čas budoucí 

malá – přídavné jméno 

jim – zájmeno 

pravidelně – příslovce 

na – předložka 

dvakrát – číslovka 

 

4. Ornitolog je přírodovědec zabývající se ptactvem. 

 

5. Kroužkování ptáků slouží k objasnění migrace ptactva, počítání stavu jedinců určitých 

druhů, k řešení problémů s ochranou přírody a dalším údajům. Více informací na stránkách 

České společnosti ornitologické http://www.birdlife.cz 

 

6. úkol – individuální hodnocení 

http://www.youtube.com/
http://www.birdlife.cz/

