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Kaštan koňský – poezie, etymologie a historie      KS2 + KS3 

 Poznejte strom kaštanu koňského na školním pozemku nebo v okolí 

  
Cíl: Žáci využívají beletrii a odborné texty k prozkoumání tohoto stromu a čerpají inspiraci z poezie, historie a etymologie k rozvoji 
popisného jazyka.  
 
Aktivita: 
• Zobrazte nebo vytiskněte Pappus Podněty pro hru a ID listy pro Kaštan koňský. Dozvíte se více o původu názvu stromu a o velmi 

chytrém ‘semaforovém’ systému, kterým strom napomáhá opylovačům. 
• Prozkoumejte poezii o kaštanu, on-line. Je oblíbeným tématem básníků, po přečtení jiných básní by žáci měli vymyslet své vlastní 

názvy pro tento strom a napsat báseň, která zahrne ‘nový’ název a popisné fráze a slova.  
• Zde je několik příkladů básní:  
 
 
 
 
 
 

 
Zdroje: 
• Strom kaštanu koňského na 

školním pozemku nebo v okolí, 
který můžete snadno navštívit 
nebo pozorovat z blízka.  

• Pappus ID list Kaštan koňský 
 
Další podněty: 
• Pappus Podněty pro hru – 

Kaštan koňský pro více nápadů, 
her, meditací a praktických 
aktivit.. 

• Informační listy – Kaštan koňský 
 
Kritéria úspěchu 
ü Žáci chápou a dokáží vysvětlit 

sociální a historický kontext básní 
ü Dokáží začlenit své znalosti o 

charakteristikách rostlin do své 
poezie.  

 

 

Už je podzim, listí žloutne, 

ve větru se kaštan zhoupne. 

Chvilinku se pohoupe, 

pak se ze slupky vyloupne. 

Padá dolů volným pádem, 

letí dolů, padá na zem. 

Naštěstí se nerozbije, 

z trávy kousek vyčuhuje. 

 
 

 

 

Kaštan. 
Krásný strom. 
Má sílu jako zvon. 
Přineseš mi jeho plod? 
Letos nebo napřesrok? 
Kaštany. 
Jsou ještě zelené. 
Vědí, co trápí srdce mé. 
A kdy se sejdeme? 
Kaštan. 
Krásný strom. 
Neporazí ho hrom. 
Kaštan krásný strom. 
Má stále sílu jako zvon. 
Netrápí ho šediny. 
Je stále stejný a nikoliv jiný. 
Je symbolem dětství, rodiny. 
Miluji všechny kaštany 
Jitka Hoskova 
(https://www.liter.cz/basne-priroda-869607-cist) 

 

 

Kaštan tiše vzdychá 

jak má život těžký. 

Prý ho všude píchá 
Je obsypán ježky!. 

 
Jiří Faltus 

Kaštan ve větru 
 
 

 

 


