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Lekce 

Informačního vzdělávání  

Příběhy v korunách stromů 

Vazba na RVP:  Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Anotace lekce: 

Život ve větvích s Tobiášem Lolnessem a Stromovkou zpátky na Zem. Stromy jako hrdinové 

příběhů i superhrdinové naší planety. Žáci cvičí čtení s porozuměním, schopnost práce ve 

skupinách a prezentační dovednosti. Pracují s různými typy textů a informačních zdrojů. 

Rozvíjejí vlastní tvůrčí schopnosti a sdílejí čtenářské zážitky. Jsou vedeni k zájmu o ochranu 

přírody. 

Cílová skupina: 

 žáci I. a II. stupně ZŠ – 3. až 5. třída (obtížnost přizpůsobíme věku, některé úkoly lze 

vynechat) 

Časová dotace: 

 2 vyučovací hodiny = 90 minut 

Cíle lekce: 

 představit různé typy textů k jednomu tématu 

 doporučit zajímavé knižní tituly 

 učit orientaci v knize a jejích částech 

 prakticky ukázat na možnosti vyhledávání konkrétních informací – uspokojení 

konkrétní informační potřeby  

 porovnávat informace a poznatky z různých informačních zdrojů 

● podpořit utváření ohleduplného vztahu k přírodě a hledání možností aktivního 
uplatnění při její ochraně 

● rozvíjet kreativitu 
 
 
Žák v průběhu lekce rozvíjí: 

 

 čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, práce s beletristickým textem, práce 
s naučnou literaturou, posuzování a hodnocení čteného textu, sdílení přečteného 
textu, utvoření vlastního názoru, zpracování čtenářského zážitku do vlastního 
tvůrčího výstupu  
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schopnost práce s informačními zdroji: definice informační potřeby, vyhledávání 
v různých informačních zdrojích, vyhodnocení získaných informací, praktické využití 
informací 

 komunikační kompetence: prezentační dovednosti, komunikace při týmové 
spolupráci, naslouchání, vyjádření vlastního názoru 

 sociální kompetence: spolupráce ve skupině, respekt k ostatním, naslouchání, 
sebereflexe 

 
Využité metody: 

 
 práce ve skupině 

 pracovní listy 

 řízená diskuze  
 

METODICKÁ OPORA PRO REALIZÁTORY LEKCE 

 
1. Úvod  

Řízená diskuse: Stromy jako superhrdinové naší planety – proč? Vlastnosti 

superhrdinů – v čem se jim stromy podobají? Znají žáci nějaké příběhy, kde je důležitý 

strom? 

Aktivizace: Žáci se rozdělí do 3 skupin, každá má svou barvu. 

Slovní fotbal – názvy stromů, které znají (zapisujeme na tabuli a slíbíme, že na konci 

lekce budou znát stromů mnohem víc, např. chlebovník, nohoplod,..) 

 

2. Zadání úkolů: krátce seznámíme žáky s knihou Tobiáš Lolness; zvětšený strom z knihy 

(viz příloha 1), který představuje Tobiášův svět, nám poslouží jako pozadí pro 

bodování – každá skupina získává za jednotlivé splněné úkoly body ve své barvě, které 

lepíme směrem od spodních větví vzhůru do koruny; pokud budou všechny skupiny 

úspěšné, společně se nám podaří vystoupat až do hnízda na vrcholu 

V každé skupině si žáci sami rozdělí role podle svých schopností a zájmu: 

Jedna role = jeden úkol = jedno stanoviště: 

1/ literární badatelé  

2/ spisovatelé 

3/ ilustrátoři 

4/ jazykovědci 

5/ ekologové 

 

Ad 1/ Ve dvou připravených knihách zjišťují odpovědi na otázky z pracovního listu (příloha 2).  

(Snazší varianta: v pracovním listu uvedeme číslo strany; při obtížnější variantě žáci pracují 

s obsahem a rejstříkem) 
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Použité knihy: PHILLIP, Neil. Robin Hood. Bratislava: Perfekt, 2000. 

FISCHER, Jude. Pán prstenů. Dvě věže : obrazový průvodce. Praha: Mladá fronta, 2003. 

Orientace v knize, čtení s porozuměním, práce s naučným i beletristickým textem  

Ad 2/ Po vzoru Petra Nikla a jeho Lingvistických pohádek (konkrétně Poháda a Pohádečka) 

zkusí přepsat zhruběle, nebo ve zdrobnělinách část textu Babyka od Daisy Mrázkové. 

Ad 3/ K připravenému příběhu jednoho stromu z knihy Stromovka aneb abeceda vzácných či 

všelijak nádherných stromů vytvoří ilustraci. 

Hlasité čtení ve skupině, čtení s porozuměním, sdílení čtenářského zážitku, zachycení dojmů 

z četby 

Ad 4/ S pomocí knihy Druhý rozum pod lavicí se pokusí vysvětlit vlastními slovy význam 

jednotlivých rčení z pracovního listu (příloha 3) 

ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. Druhý rozum pod lavicí, aneb, Hledej a najdeš. Praha: Euromedia Group, 2007. 

Orientace v knize, čtení s porozuměním, práce s mateřským jazykem 

Ad 5/ Odpovědi na otázky z oblasti ochrany stromů (pracovní list 4) hledají žáci 

v připravených naučných knihách. Pokud chtějí, mohou využít internet. 

(Snazší varianta: v pracovním listu uvedeme číslo strany; při obtížnější variantě žáci pracují 

s obsahem a rejstříkem) 

Použité knihy:  

JAVNA, Sophie. 50 nápadů pro děti, jak přispět k záchraně planety. Praha: Akropolis, 2012. 

CLARKE, Phillip. Stromy. Praha: Slovart, 2009. 

MITCHELL, Alan. Stromy Evropy. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 

 

Orientace v knize, práce s naučným textem, čtení s porozuměním, vyhledávání informací 

z různých zdrojů a jejich porovnávání 

  

Žákům určíme časovou dotaci na splnění zadání a necháme je pracovat, jejich práci 

sledujeme a případně nabídneme vhodný postup, pokud si nevědí rady. Přestože je každá 

skupina rozdělená na jednotlivých stanovištích, zdůrazníme důležitost týmové koordinace a 

spolupráce (rychlejší pomohou při náročnějších úkolech). 

Doplňující úkol pro nejrychlejší tým: Zjistit z jakéhokoli zdroje, kolik let je nejstaršímu stromu 

na světě. 

 

3. Prezentace splněných zadání 
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Formou řízené diskuse se vstupy podle jednotlivých profesí žáci prezentují před 

ostatními výsledky své práce. Za každý splněný úkol získají pro svůj tým barevný 

puntík, který přilepí na Tobiášův strom. Nepodporujeme soutěživost mezi týmy, 

dáváme žákům možnost zkorigovat a doplnit své výstupy v průběhu diskuse, 

v případě nesplnění některých úkolů můžeme vyzvat jiný tým k doplnění a získání 

bodu, společným cílem celé třídy je ale vystoupat co nejvýš v koruně Tobiášova 

stromu. 

 

předání získaných informací, prezentace vlastní tvorby, obhájení vlastního názoru, 

argumentace, hlasité čtení, sdílení dojmů z četby, spolupráce 

 

4. Zhodnocení – zpětná vazba 
Zajímá nás, co žáky bavilo, zda je něco překvapilo, co pro ně bylo obtížné, co si z lekce 

odnesou atd. 

5. V prostředí knihovny – výprava k Pohádkovníku, zasazenému dětmi na dvoře 

knihovny v roce 2005; zavěšení přání 

 

 

 



 

 

„Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje A“ 
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 

 

příloha 1 – Tobiášův strom 
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příloha 2 – pracovní list (literární badatelé) 
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příloha 3 – pracovní list (jazykovědci) 
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příloha 4 – pracovní list (ekologové) 


