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Hejkal hajní 

(z knihy Vítězslavy Klimtové Lexikon ohrožených druhů strašidel) 

 Ověřeno dne 12. 11. 2012 

Eva Ždímalová 

Čtenářské a informační dovednosti v českém jazyce - slohu a výtvarné výchově 

5. ročník  

ČJ: 30 - 45 min., VV: 30 – 45 min. 

Hledání ve Slovníku spisovné češtiny,užívání synonym,  ilustrace ve výtvarné 

výchově. 

 

Žáci dostanou pracovní list s textem o hejkalovi. Přečtou si ho a za úkol 

dostanou nahradit vyznačená slova jinými. Mají je vyhledat ve Slovníku 

spisovné češtiny. Učitel(ka) jim při vyhledávání pomůže. Synonyma si zapíšou a 

zkusí text přečíst znovu s nahrazenými slovy. 

 

 

Hejkal hajní se vyskytuje hlavně v teplých oblastech. Naše krajina je jeho 

nejsevernější lokalitou. Žije v lužních lesích a pohybuje se spolu se stády jelení 

zvěře po velikých plochách. Postavy je statné, s mohutným parožím. Největším 

nebezpečím je pro hejkala období podzimních lovů, kdy je pronásledován 

myslivci pro své krásné paroží. Bohužel žádný z lovců, když se chlubí jeho 

trofejí, pochopitelně nepřizná, že trefil hejkala. Proto je nutno naléhavě 

upozornit na to, že počet hejkalů klesá, a apelovat na mysliveckou čest lovců. 

Hlasově se hejkal projevuje kvílivým jekem a troubením. Nejčastěji kvílí 

v říjnových nocích. Je rychlý a v lesním mlází těžko viditelný. Živí se lesními 

plody, houbami a kořínky. Není nebezpečný. Je krásnou ozdobou našich lesů a 

je nutné ho chránit. 
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