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Místní názvy a rostliny   Badatelé a vědci v oblasti botaniky  
 Odvozování místních názvů od rostlin 

 

Významné ženy ve vědě v historickém kontextu  

 Cíl: Průzkum a pochopení lokálních místních názvů a historických odkazů odkazujících 
na rostliny, které na těchto místech kdysi mohly růst. 
 
Tato aktivita může být dobrou přípravou k historické nebo geografické terénní práci. Zde 
jsou některé české místní názvy odvozené od rostlin: 
• Lípa: Česká lípa, Lipůvka, Lipno 
• Bříza: Březová, Březno, Březinka   
• Buk: Bukovany, Bukovinka, Buková hora (V minulosti 

území České republiky pokrývaly smíšené lesy, 
zejména bukojedlové, název odvozený od buku je 
tedy velmi častý) 

• Borovice: Bor, Borotice, Borová, Borovnička, Borovníky 
• Jabloň: Jabloňov, Jablunkov, Jablonec nad Nisou,  
• Ořech: Ořechov, Ořešín  

Cíl: Znát jména známých vědkyň stejně dobře, jako známe jméno Darwina. Dokázat 
uvažovat o jejich životu a postavení v historickém kontextu. 
 
Více informací nabízí Pappus Věda: Podněty pro výuku: Slavné vědkyně v oblasti 
botaniky.   
 
Navrhujeme seznámit se se životem a dílem: 
• Marianne North 1830-1890 
• Beatrix Potter 1866-1943 
• Janaki Ammal 1897-1984 
• Mary Agnes Chase 1869-1963  

    

Kaštan Anny Frankové – Symbol naděje  Památné stromy: chronologie 
 Odkaz na židovskou historii   Co všechno za svůj život viděly?  

 Cíl: Procítit a ocenit význam kaštanu pro Annu Frankovou a zamyslet se nad souvislostí s 
vlastními životy žáků. 
 
Stromem Anny Frankové, o kterém se zmiňuje ve svém deníku, byl kaštan obecný v 
centru Amsterdamu. Ze svého okna měla výhled na tento strom, který byl pro ni 
symbolem naděje. Otto Frank ve svém proslovu v roce  1968 popsal své myšlenky, když 
poprvé četl deník Anny: “Jak jsem mohl vědět, jak veliký význam pro Annu mělo vidět 
kousek modré oblohy, pozorovat  racky v letu a jak důležitý pro ni byl strom kaštanu, 
když podle mne nikdy neprojevovala zájem o přírodu. Přesto po ní toužila, když se cítila 
jako pták v kleci. Ale všechny tyto pocity si nechávala pro sebe.” 
 
Aktivita: 
Pobavte se o setkání Anny se světem přírody a použijte příběh k rozvinutí vhledu do 
jejího života v úkrytu. Podívejte se z okna školy: je zde nějaký strom, který vás zaujal? 
Napište úryvek deníku, ve kterém vyjádříte své myšlenky.  

 Cíl: Chápat, jak dlouho stromy žijí a vytvořit časovou osu historických událostí během 
života starodávného stromu. Použijte internet k nalezení příběhů o starých stromech. 
 
Aktivita: 
Vyberte na školním pozemku nebo v okolí pár starých. Některé druhy se mohou dožívat 
mnoha stovek let – například duby až 1000 let. Jiné, jako břízy, žijí mnohem kratší dobu. 
Zjistěte, zda jste měli pravdu s odhadem skutečného věku vybraných stromů. 
• Nalezněte nejstarší památný strom a porovnejte jeho znaky a životní podmínky 

(klima atd.) s nejstarším stromem na světě (průzkum internetu). 
• Nakreslete časovou osu historických událostí, které váš památný strom zažil, 

postupujte od dnešní doby do minulosti.  
 
Další podněty: 
• Matematika – Podněty pro výuku: Odhad   
• Pappus Identifikační listy rostlin – Jasan, Dub, Lípa, Kaštan koňský 
• Gramotnost – Podněty pro výuku: Rozhovor se stromem 
 
 
 
 

 

Místopisné názvy 
podle rostlin Ženy botaničky 


