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FAKTA A MÝTY 
 

Jehličnany jsou stromy, které se rozmnožují  
pomocí  semen ukrytých v šiškách. Šišky jsou 

 dobře viditelné a pomáhají identifikovat strom jako 
jehličnan. Většina jehličnatých stromů je stálezelená – 

existuje však i pár opadavých výjimek, jako je modřín. Listy 
stromů jsou tenké, dlouhé a špičaté, říká se jim jehličí. 

Jehličnaté stromy shazují své šišky na podzim a pátrání po 
borových a jiných šiškách je snadné, pokud najdete les, 

kde dominují jehličnany.  
Ve Velké Británii produkují šišky dva druhy původních 

jehličnanů: borovice lesní a jalovec obecný. V Británii se 
nachází 10 tisů, o kterých se věří, že jsou přes 1000 let 

staré.  
(V České Republice můžeme z původních druhů 
 jehličnanů nejčastěji narazit na borovici lesní, 

 smrk ztepilý, jalovec obecný  
a jedli bělokorou.) 

 

FATKA A MÝTY 
 
V minulosti využívali Druidové během slunovratu  

dřevo borovice lesní k pálení velkých ohňů, 
kterými přivolávali slunce nazpět. Tradicí také 

bylo zdobit stromy lesklými předměty a světly. To 
by mohl být původ tradice vánočních stromečků a 

vánočních štol (vánoček).  
Dřevo borovice bylo díky svému vysokému 

obsahu pryskyřice často používáno na stavbu lodí. 
Dříve existovala pověra, že stromy borovice, 

určené na budování lodí, by neměly být káceny 
během ubývajícího měsíce. Lidé vnímali, že fáze 
měsíce ovlivňuje obsah pryskyřice ve dřevě. I v 

dnešní době dřevorubci 
věnují fázím měsíce pozornost.  

. 

 
Vaření s jehličnany - 

- buďte opatrní! 
 
Z jehličí je možné uvařit čaj. Například 

ve Švédsku lidé používají zelené 
borové jehličí jako čaj a říkají mu 

tallstrunt.  Ovšem ne každé jehličí je vhodné 
na pití, buďte tedy opatrní. VŠECHNY části 

tisu jsou jedovaté a při požití mohou člověka 
i zabít. Nebezpečné je údajně i spaní pod 

tisovým stromem.  
 
 

 
Vaření s jehličnany - 

- buďte opatrní! 
 

Existují druhy borovice, které produkují 
takzvané piniové oříšky. Můžete je zakoupit 

v obchodech a použít při vaření a pečení. 
Piniové oříšky jsou například klíčovou 

přísadou italského pesta servírovaného s 
těstovinami.  

Ale ne všechny piniové oříšky jsou jedlé, 
některé jsou dokonce mírně toxické a při 

konzumaci navozují brnivou kovovou  
pachuť v ústech. 
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Praktické nápady 
Věnec se šiškami 

Vybavení: 
Borové šišky 

skleněná váza  
barvy, třpytky, stužky  

drátěné ramínko na oblečení nebo věnec z vrbových 
prutů  

drátek a nůžky  
Instrukce: 

Věnce z obchodu jsou často ozdobeny šiškami, můžete si 
však věnec snadno vyrobit sami. Vytvořte kruh z vrbových 
prutů  (návod najdete v kartě Podněty pro hravé aktivity: 
Vrba), nebo postačí i drátěné ramínko. Připevněte tenký 

drátek k šiškám a upevněte je na věnec. Pak šišky  
můžete natřít barvou, přidat třpytky nebo jiné  

přírodní materiály a nalezené předměty.  
Jakmile máte hotovo, uvažte na věnec 

 stužku a zavěste na dveře.  
 

 
PRAKTICKÉ  

NÁPADY 
 

Nejoblíbenější použití šišek 
jehličnanů je na výrobu dekorací 

a jiných ručních výrobků, tvoří 
základ řady kreativních projektů. 

Jsou dostupné v hojném 
množství a navíc zdarma, na 

podzim si je můžete sesbírat v 
lese ze země.  

 

 
Praktické nápady 

Šišková zvířátka  
Vybavení: 

Šišky 
plst  

nůžky a lepidlo  
drátek  

těsto na hraní 
plastelína  

nalepovací oči 
vata a tyčinky (chlupaté drátky) na čištění dýmek 

 
Instrukce: 

Načerpejte inspiraci z obrázků nebo z nápadů dětí. Na tělo 
zvířete nebo hmyzu použijte jednoduchou šišku.  

Přidejte další rysy, jako oči, uši, křídla, nohy a ocas 
 s využitím dalších předmětů nebo nalezených  

přírodních materiálů, například plst, 
 suchélisty a větvičky. 
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Praktické nápady 

Šiškové krmítko pro ptáky 
Vybavení: 

Šišky 
tuhý tuk (například sádlo) 

ptačí zob 
provázek 
Instrukce: 

Přivažte provázek k vrcholu šišky a zauzlujte. 
Rozpusťte tuk v pánvi, a jakmile se rozpustí, přidejte 

ptačí zob. Nechejte vychladnout, dokud téměř 
neztuhne. Vtlačte směs tuku a semen do šišky. 
Položte šišku na papír odolný vůči mastnotě,  
dokud nevyschne. Jakmile je suchá, zavěste 

 krmítko na zahradu pro potěšení 
 ptáčků.  

 

 
PRAKTICKÉ NÁPADY 

Šiškové podpalovače ohně 
  

Vybavení: 
Suché šišky  

vosk, svíčka nebo zbytky voskovek,  
parafín nebo včelí vosk 

tavicí pánev (vodní lázeň) 
uchopovací kleště 

fólie nebo voskový papír 
esenciální olej (volitelné) 
voskovky na dodání barvy 

 (volitelné) 
 
 
 

 
 

Šiškové podpalovače ohně  
Instrukce: 

Rozpusťte vosk ve vodní lázni – nenechávejte bez  
dozoru. Pokud nemáte tavicí pánev, nalijte vodu na dno 

vysokého hrnce a položte na něj ohnivzdornou misku 
(kovovou nebo skleněnou), tak, aby se její dno 

nedotýkalo vody.  
Pokud máte voskovky, přidejte je spolu s esenciálním 

olejem do tekutého vosku.  
Namočte celou šišku do voskové směsi, použijte k tomu 

kleště a dávejte pozor, vosk může být velmi horký. 
Držte šišku nad miskou, dokud nepřestane okapávat  

a pak ji položte na kousek fólie nebo voskového 
 papíru. Po vyschnutí můžete šišky rovnou 

 použít – přidejte je do ohně s něčím 
 na podpal a bavte se! 
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Praktické nápady 
Dekorace na stůl  

Vybavení: 
Borové šišky 

skleněná váza 
barva, třpytky, stuhy 

Instrukce: 
Sesbírejte a usušte 10-12 šišek. Ozdobte je 
barvou, třpytkami a stuhami. Naaranžujte 

 je do košíku nebo mísy a položte  
doprostřed stolu.  

 
 

 
Praktické nápady 

Šišková pochodeň   
Vybavení: 

Šišky  
borovicová pryskyřice – najdete na stromech s  
porušeným kmenem. Seškrábněte ji do nádoby  

sekera / švýcarský nůž 
zelené / čerstvé pruty na rukojeť pochodně 

Instrukce: 
Roztavte pryskyřici a opatrně v ní namáčejte šišku, dokud 
není zcela pokrytá pryskyřicí. Použijte sekeru nebo nůž, 

zářezy rozdělte jeden konec prutu na 4 ‘paže’, které budou 
držet šišku.  Pevně zatlačte šišku do naříznutého konce 

rukojeti.  
Druhý konec prutu zapíchněte do země.  

Zapalte pochodeň. Pryskyřice je čerstvá a mohla 
 by popálit kůži, používejte tyto pochodně 

 pouze upevněné v zemi.  
 

 

 
Seznamte se se stromem  

Vybavení: 
Páska/šátek na zavázání očí  

malý háj stromů  
Instrukce: 

Vyberte oblast, kde je hodně stromů, ale kde není na zemi 
příliš mnoho kopřiv nebo nebezpečí zakopnutí. Ve dvojicích, 
jeden hráč má zavázané oči, druhý vystupuje jako průvodce. 
Průvodce dezorientuje druhého hráče tím, že ho několikrát 
otočí dokola a projde se s ním po okolí, opatrně jej vede za 
ruku. Vedoucí je pak zavede ke stromu, se kterým se mají 
seznámit. Zde se mohou stromu dotknout, přivonět, cítit a 
vytvořit si mentální záznam hrbolků a větví. Pak jsou opět 
dezorientování a přivedeni zpět na centrální místo mezi 

skupinu stromů, která obsahuje i jejich strom. V této chvíli  
je sundaná páska z očí. Hráč, který měl zavázané oči, pak 

 musí najít strom, se kterým se dříve seznámil. Poté  
si hráči ve dvojici role prohodí.  

 

 
Házení šiškou na cíl  

Vybavení: 
Šišky 

kruh nakreslený klacíkem v zemi 
 

Instrukce: 
Každý hráč si najde tři šišky. V otevřeném 

prostoru nakreslete na zem kruh. Vyznačte okolo 
kruh určující vzdálenost, ze které budou hráči 

házet. Hráči stojí za vrhací čárou a snaží se hodit 
svou šišku do středového kruhu.  

Vítězem je ten, kdo získá nejvyšší skóre.  
Můžete zvýšit obtížnost zmenšením  

vnitřního kruhu nebo přidáním 
středového cíle.  

 

 
 


