GRAMOTNOST Podněty pro výuku
Mýty a legendy

Inspirace pro příběhy

Výzkum symboliky bezu černého

Výzkum symboliky břečťanu

Cíl: Žáci prozkoumávají mýty a legendy spojené s bezovými stromy a využívají tuto
inspiraci k vytvoření originálních příběhů.

Cíl: Žáci prozkoumávají místní rostliny břečťanu a pověsti s ním spojené, stejně jako jeho
magické a tradiční bylinářské využití.

Zdroje:

Břečťan je velmi univerzální rostlinou:
•
Břečťan byl využíván k ‘odčarování’ bradavic – říkalo se, že dokáže odstranit tyto
kožní výrůstky.
•
Větší kmeny břečťanu po opracování na holé dřevo vzhledem připomínají slonovinu.
Využívaly se na výrobu kuchyňských válečků na těsto, protože se na ně těsto
nelepilo tolik, jako na jiné druhy dřeva.
•
Dodnes se používá v květinových aranžmá a zejména pro vánoční dekorace.
•
Ve čtyřicátých letech a dříve byly tmavě zelené listy břečťanu občas používané v
domácnostech na čištění nebo obnovení barvy oděvů.
•
Ve starověkém Řecku využíval břečťan lékař Hippocrates ke zmírnění otoků a jako
anestetikum. V dnešní době bylinkáři pomocí břečťanu léčí respirační onemocnění,
jako je astma, bronchitida, záněty a artritida. Nepoužívejte byliny k léčbě žádných
zdravotních problémů bez odborného lékařského doporučení.

•
•

Stonky bezových stromů ze školního pozemku nebo okolí
Pappus ID list rostlin – Bez černý

Aktivita:
•
Vytiskněte nebo zobrazte Pappus ID list – Bez černý. Bez je tradičně považován za
mocnou magickou rostlinu. Říkalo se, že dokáže ‘odčarovat’ bradavice a škůdce.
Také se věřilo, že když pálíte bezové dřevo, můžete spatřit ďábla, ale když bez
zasadíte poblíž domu, naopak jej před ďáblem chrání.
•
Podívejte se na kartu Podněty pro hru – Bez černý, kde se dočtete více o mytologii
spojené s touto rostlinou.
•
Více příběhů naleznete také online, například na stránce Trees for Life.
•
Žáci by měli využít svůj průzkum k sepsání
příběhu nebo výzkumné zprávy, aby splnili
dané kritérium školní osnovy pro rozvoj
jazyka.

ü
ü

Kritéria úspěchu:
Žáci dokáží převyprávět pověst nebo
legendu související s bezovým stromem.
Dokáží použít prvky daného textu ve své
vlastní psané tvorbě.

Sázíme budoucnost

www.pappusproject.eu

Zdroje:
•
Stonky břečťanu
•
Pappus ID list rostlin – Břečťan
Internet / knihy o rostlinách
•
Aktivita:
Napište krátký příběh založený na minulosti
nebo historické zprávě v rámci splnění
konkrétního učebního výsledku v oblasti
gramotnosti
Kritéria úspěchu:
ü Žáci dokáží použít své výzkumné dovednosti
k obohacení svých znalostí o břečťanu
ü Dokáží použít prvky daného textu v psané tvorbě

