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У шуми 

 

Шума  је земљиште обрасло дрвећем.  

 

У шумама расте различито дрвеће: храст, јела, леска, бор ...  

Животиње наших шума су: веверица, јелен, медвед, лисица, вук ... 

Детлић и сова су птице. И оне живе у нашим шумама.  

 

 

Лисица жива на ивицама шуме. Прави јазбине испод 

земље. Има риђе крзно и дуг реп. Храни се трешњама, 

јагодама, шљивама, мишевима, глистама, кокошкама, 

птицама.  

 

 

Веверица је брза животиња. Тело веверице је  

прекривено длаком, а реп јој поможе при скоковима. 

Живи на дрвећу. Спретно скаче са гране на грану.  

Храни се лешницима, орасима, жиревима и  

шишаркама.  

 

 

Сова је ноћна птица. У мраку одлично види и тада 

највише лови. Живи у шупљинама дрвећа. Лови  

мишеве и њима се храни.  

 

 

Храст је дрво чије се лишће осуши у јесен, али дуго остане на  

гранама. Плод храста је жир. Жир је омиљена храна јежу, дивљој 

свињи и веверици.   

 

Бор је дрво које је увек зелено. Расте високо. Његови листови имају 

облик иглица. На бору расту шишарке. Семе шишарке једу птице.  

 

Леска је дрво које губи лишће у јесен. Расте најчешће као жбун.  

Плод леске је лешник. Лешник радо једу веверице.  

 

Морамо  чувати наше шуме. Треба  увек покупити своје  

остатке после  излета и бацити у  канту за смеће. 
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