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Dub je symbolem síly a  

vytrvalosti a mnoho zemí si jej 
vybralo za svůj národní strom. 
Ikonický tvar dubových listů a 

žaludů dodává stromu na 
přitažlivosti a může inspirovat 

mnoho kreativních 
 projektů a her. 

 

 
Recepty s dubem 

 
 

Varování: Dub je pro člověka nepoživatelný! 
Historicky se dub díky výživné hodnotě žaludů 

používal zejména na vykrmování prasat.  
Dubové plody (žaludy) slouží jako potrava pro řadu 

divokých zvířat, která na oplátku zajišťují šíření 
semen žaludu. 

Dubové piliny se dodnes používají na uzení potravin 
pro lidi a dubové sudy jsou ceněné při zrání vína.  
Ačkoliv jsou dubové listy a plody nejedlé, můžete 

 je použít jako inspiraci receptů, jako jsou  
například tyto lahodné sladké dobroty. 

 

 
‘Žaludové’ bonbóny 

Přísady: 
Měkké karamely nebo fondán  

ořechy v čokoládě  
Instrukce: 

Vytvarujte měkké karamelky nebo fondán 
do podoby žaludových čepic. Přimáčkněte 

je na vrcholek ořechů v čokoládě a 
dodejte povrchu věrohodnost jemně 

vyrytými křížky. Žaludové bonbóny jsou 
krásnou ozdobou dortů a sušenek.  

 
Dubové stromy se mohou dožívat mnoha stovek let 

; jakmile dosáhnou stáří 400 let, říká se jim starodávné 
duby. Tyto starověké stromy můžeme identifikovat 

pomocí řady charakteristik: mají velmi široký kmen, což 
jim dodává podsaditý nebo zavalitý vzhled. Kmen a větve 
mohou být pokroucené a trochu se rozpadat, strom může 
být uvnitř dutý. Na první dojem tedy strom může působit 
nezdravě, ale na svůj věk si pravděpodobně vede docela 

dobře! 
Woodland Trust nabízí užitečný nástroj, který pomáhá 
přibližně určit stáří dubu. 

Kalkulačka stáří dubu  
Dubové stromy jsou od pradávna spojené s druidy: jméno 
‘druid’ znamená ‘moudrost dubu’. V dřívějších dobách se 

 věřilo, že nošení dubové větvičky dává magické síly. 
 Žalud umístěný na okenním parapetu chránil 
 dům před bleskem. Tomu, kdo u sebe nosil  

žalud, byl dán dlouhý život.  
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Žaludové postavičky 
 

Vybavení: 
Žaludy; zápalky, párátka nebo větvičky; vteřinové 

 lepidlo nebo lepicí pistole; kovový špíz nebo šídlo;  
listy a další přírodní materiály. 

 
Instrukce: 

Vyberte 3 žaludy na každou postavu. Opatrně žalud 
propíchněte špízem nebo šídlem, do děr zasuňte 

 párátka nebo větvičky, kterými vytvoříte ‘ruce a nohy’ a 
spojíte žaludy dohromady – vytvoříte tělo postavy. 

Malou kapkou lepidla ‘ruce’ a ‘nohy’ upevněte. 
Přidejte další přírodní materiály – listy, peří 

 nebo květy a vyrobte žaludová zvířátka  
nebo víly.  

 
 

 

 
Praktické využití 

 
Tradičně byl dub vysazován v hojném počtu, 

 dřevo se výborně hodí na stavbu lodí.  
Dubová kůra se často používala k opalování 

kůže. 
Dnes se dub využívá v hydrotechnickém 

inženýrství jako stavební dřevo a na stožáry. 
Dub je oblíbeným materiálem na výrobu 

schodišť a podlah, v nábytkářském 
průmyslu. Vysoce kvalitní dubové dřevo se 
používá ve formě masivních kusů i tenkých 

dýh, kterými se překrývá  
levnější dřevo.  

Žaludové siluety 
 

Vybavení: 
Spousta (a spousta!) žaludů 

 
Instrukce: 

Každá skupina 3-4 dětí se dohodne, jaké 
zvíře ze žaludů vyrobí. Uspořádejte žaludy 

do siluety zvířete a pak pořádejte další 
skupiny, aby se pokusily zvíře poznat.  
Sesbírejte žaludy, znovu je rozdělte do 

skupin a zkuste jiné téma.  
 

 

 

 

Žaludový věnec 
 

Vybavení: 
Karton, lepicí pistole, spousta žaludů 

Instrukce: 
Z pevného kartonu vystřihněte kruhový 

věnec a natřete jej tmavou barvou. 
Provlékněte věncem provázek na 
zavěšení. Jakmile barva zaschne, 

připevněte pomocí lepicí pistole na 
věnec žaludy, skládejte je co 

 nejblíže k sobě.  
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Žaludové kroužky na ubrousky 
 

Vybavení: 
Kartonová trubice 

karton  
barva 

lepidlo 
žaludy  
nůžky  

 dokončovací dekorace  
stuhy 

 

 
Žaludové kroužky na  

ubrousky 
 

Instrukce: 
Nařezejte kartonovou trubici na kroužky asi 3 cm 

silné, například z kuchyňské role. Pomalujte 
kroužky podzimními barvami a dozdobte 

kresbou dubových listů. Nakreslete na karton 
malé dubové listy, vystřihněte je a pak je 
společně se žaludy potřete leskem nebo 

ředěným PVA lepidlem. 
 

Jakmile vše zaschne, přilepte listy a žaludy 
 na kroužky a ozdobte stuhou.  

 
 

Broučí vesnice 
 

Vybavení: 
Žaludy, oblázky, lepidlo a lepicí pistole, 
větvičky, dřevěná základna, nalepovací 

oči. 
 

Instrukce: 
Vyrobte vesnici brouků z nalezených 

žaludů, oblázků a větviček. 
Nalepte větvičky na dřevěnou  
základnu, opatrně připevněte  

další prvky a vytvořte  
miniaturní obraz. 
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Praktické nápady 
Měsíc dubu 
Vybavení: 

Dubové listy, žaludy, různé materiály na ruční 
 výrobu, počítač na vyhledání informací   

Instrukce: 
Připomeňte si kulturní význam dubu a určete jeden měsíc v 

roce, kdy budete slavit Měsíc Dubu. Během dubového měsíce 
by měli účastníci nosit žalud – skutečný, nakreslený nebo jinak 
znázorněný, například minci s dubovým listem atd. Mohou je 
nosit na knoflíku, jako šperk, ve vlasech nebo jako motiv na 
oděvu. Společně vypracujte Dubové záznamy, kde budou 

uvedeny nejrůznější informace o dubu: biologické 
charakteristiky, kulturní význam, motiv dubu použitý v erbech, 
řádech, logách, na mincích, odznacích atd. Zaznamenejte poezii 

a umělecká díla, včetně fotografií, koláží a soch. Na konci 
Měsíce Dubu ve skupině prozkoumejte sesbíraný materiál a 

sdílejte ty nejpozoruhodnější a strhující 
 příspěvky. Nakonec navrhněte, vyrobte a 

 navzájem si předejte dubové medaile 
 nebo odznaky. 

 
 

Dubové listy 
Vybavení: 

Dubový list (nebo jeho fotografie)  
akvarelový papír  

akvarelové barvy (vodovky) v podzimních odstínech 
štětec 

papír a pera 
Instrukce: 

Na akvarelový papír pomocí mokré techniky (malujte 
mokrým štětcem na mokrý papír) vytvořte plynulý mix 
žlutých, hnědých a červených skvrn. Nechte barvu se 
rozpustit a propojit. Po vyschnutí nakreslete tvary a 

obrysy dubových listů, vyrobte opakující se vzor, 
 který pak můžete použít při tisku na textil  

nebo dárkový papír.  
 
 

 
Praktické nápady 
Žaludové šperky 

 
Vybavení: 

Žaludy, lepidlo, barva, třpytky, lak,  
provázek/kůže na připevnění žaludů, pera. 

 
Instrukce: 

Žaludy můžete nejrůznějšími způsoby 
pomalovat, ozdobit a vyrobit z nich šperky, 

ozdoby do vlasů, medailony a odznaky – nebo 
podzimní dekorace 

 do domácnosti, například dekorace  
svíčkových stojanů a rámy na obrazy 
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Žaludoví kamarádi 

 
Vybavení: 

Žaludy, dřevěné špejle s hrotem (špízy), 
lepidlo, barva, modelovací hmota, nalepovací 

oči   
Instrukce: 

Napíchněte žalud na ostrý konec dřevěné 
špejle. Dotvořte žaludové kamarády s pomocí 
barev, modelovací hmoty a nalepovacích očí. 

Druhý konec špejlí zapíchněte do kousku 
modelovací hmoty, aby postavičky  

držely ve vzpřímené poloze. 
 
 

 
Praktické nápady 

Listové girlandy 
 

Vybavení: 
Provázek nebo lýko  

nůžky 
tenký karton nebo tuhý papír v 

různých barvách  
pera 

 

 
Listové girlandy 

 
Instrukce: 

Vyrobte šablonu dubového listu – 
použijte 

 na ni nejlépe skutečný list – a 
vystřihněte listové tvary z 

různobarevných papírů. V horní části 
každého listu udělejte díru. Perem 

dokreslete detaily a pak všechny listy 
navlékněte na provázek nebo lýko a 

zavěste. 
 
 


