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Prezentace rozhovoru se stromem  Podnět pro tvorbu příběhu 

Využití informací z odborných textů 

 

Využití zajímavého obrázku jako podnětu pro vyprávění příběhu 

 
Cíl: Žáci připraví krátký ‘rozhovor’ se stromem nebo rostlinou. 
 
Toto cvičení můžete zařadit po vizualizační aktivitě popsané v Podnětech pro výuku – 
Gramotnost 3. Žáci pracují ve dvojicích, jeden má roli tazatele a druhý hraje strom nebo 
rostlinu.  
• V Pappus on-line školicím programu naleznete video ukázku této aktivity.  
 
Aktivita  
Naplánovat, nacvičit a prezentovat rozhovor před třídou, využít fakta z Pappus Listů ID 
Rostlin a významné pocity z vizualizačního cvičení. Například:  
 
Rozhovor s …(dosaďte druh stromu):  
Vážený … (název stromu) – děkuji, že jste souhlasil s tímto rozhovorem. Rád bych se vás 
zeptal na pár otázek o vašem životě…  

• Jak jste starý? 
• Jaké významné historické události jste za svůj život viděl?  
• Kde je podle vás nejlepší místo pro život?   
• Co okolo sebe vidíte/slyšíte/cítíte?  
• Kdo je na vás závislý a z jakého důvodu?  
• Máte nějakou speciální schopnost? Jakou?  
• Na co z vašeho vzhledu nebo na jaké svoje dovednosti jste obzvlášť hrdý?  
• Co dalšího byste nám o sobě rád pověděl?  

 
Další podněty: 
• Podněty pro výuku – Gramotnost 3: 

Vizualizace a odborné texty 
 
Kritéria úspěchu  
ü Žáci dokáží připravit otázky pro rozhovor za 

účelem získání informací, které potřebují 
ü Dokáží se ‘vžít’  do živé rostliny nebo stromu 

a představit si jejich život. 

 
Cíl: Žáci zjistí, jak dlouho stromy mohou žít a jak se během času vyvíjí a využít tyto 
podněty k vytvoření příběhu s historickými souvislostmi. 
 
Vilémovický tis je považován za 
nejstarší strom v České republice 
a současně je nejstarším tisem 
v Evropě. Jeho stáří se odhaduje 
na 1500-2000 let. Je vysoký 10 
metrů a obvod jeho kmene měří 
360 cm. Tento tis roste 
v zámeckém parku ve 
Vilémovicích u Ledče nad 
Sázavou. I přes svoje stáří je 
v dobré kondici a každý rok mu 
vyraší nové větvičky. Díky své dlouhověkosti a schopnosti regenerace jsou tisy opředené 
pověstmi. Často byly vysazovány na hřbitovech, kdy se věřilo, že jejich dlouhé kořeny 
napájejí nebožtíky životem. 
 
Aktivita 
Vytvořte příběh s tímto stromem jako hlavní postavou – nebo vyberte jiný významný 
strom z vašeho okolí, pokud se zde nějaký nachází. 
Čeho mohl být tento strom svědkem během svých 2000 let života? 
Jak mohl být využíván vnitřní kruhový prostor stromu? Možná jako posvátné místo 
setkávání?   
 
Kritéria úspěchu  
ü Žáci dokáží vyhledat a použít historická fakta ke zjištění událostí, které v této době 

probíhaly.    
ü Ví, jak dlouho stromy žijí a dokáží vysvětlit, jak se v průběhu času vyvíjí.  
 
Zdroje: 
• Pappus Informační listy ID rostlin, pro informace o dalších druzích stromů. 
• Kopii obrázku tisu Ashbrittle můžete stáhnout z Pappus Galerie Obrázků. 

 


