Výukové materiály

Název: Co všechno poskytuje les
Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla
Úroveň: 1. stupeň ZŠ
Tematický celek: Příroda a její ochrana

Předmět (obor): prvouka, přírodověda
Doporučený věk žáků: 3.–5. třída (zjednodušenou formou lze využít i pro menší)
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny
Specifický cíl: čtení s porozuměním, zpracování informací a jejich zprostředkování ostatním,
propojování informací o minulosti a současnosti

Seznam potřebného materiálu:
Pro žáky: namnožené pracovní listy

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Vyhledávání informací v textu (čtení s porozuměním) a jejich zpracování

Anotace:
Tato aktivita je určena spíše pro starší žáky, ale při jejím zjednodušení (které není nijak složité a v textu
je označené) je možné ji využít i pro nižší třídy. Je zaměřena na diskuzi o využití lesa. Co vše z lesa
využíváme, co se z toho vyrábí, co bylo dříve a co je ještě nyní. V části, která je zaměřena na historii, jsou
připraveny doplňkové pracovní listy, po jejichž přečtení jsou žáci schopni odpovědět na připravené
otázky z pracovního listu. Doporučujeme pracovat ve skupinách, aby si všichni nemuseli číst všechno
a své znalosti mohli ostatním zprostředkovat.

Prezentace
výsledků

Vyhodnocení
výsledků

Praktická (badatelská) činnost

Předlaboratorní
příprava

Úvod do
tématu
– motivace

Harmonogram výuky:
náplň práce

čas

potřebné
vybavení
a pomůcky

činnost učitele

činnosti žáků

Co nám poskytuje
les?

10
minut

Pracovní list Co mi
může dát les?

Rozdá žákům
pracovní listy
a následně vede
diskuzi.

Žáci se zamyslí nad
pracovními listy
a posléze diskutují
k tématu.

Pracovní list Jaké
suroviny poskytuje
les?

Učitel rozdá pracovní
listy, v případě
potřeby společně ve
třídě definují
jednotlivé kategorie.

Žáci se ve skupinách
pokusí vymyslet co
nejvíce surovin,
které poskytuje les,
a doplnit výrobky
a řemeslníky, kteří
s nimi pracují.

Jaké suroviny
poskytuje les?

Jak využívali les naši
předkové?
(až sem vhodné
i pro mladší)
—
Stará řemesla

Co víme o starých
řemeslech před
prezentacemi
ostatních?

Prezentace starých
řemesel po
skupinách

Domácí úkol pro žáky:

10–15
minut

15
minut
—
20–25
minut

5–10
minut

20
minut

PL Jak využívali les
naši předkové?

Učitel rozdá pracovní
listy s obrázkem. Po
vyplnění vede
diskuzi.
—

—
PL Stará řemesla –
co o nich vím?
+ pomocné listy

—

Vyplněné pracovní
listy

Není.

Žáci vyznačí využití
lesa v minulosti do
obrázku. Po vyplnění
vede diskuzi.
—

Učitel rozdělí
pracovní a pomocné
listy do skupin po
částech. V případě
potřeby pomáhá
s přípravou
prezentace.

Každá skupina si
připraví prezentaci
svých starých
řemesel pro ostatní.

Učitel koordinuje
vyjádření
jednotlivých skupin
o jejich znalostech.

Každá skupina se
vyjádří k tomu, která
řemesla (kromě
těch, jež si
připravovala) zná.

Učitel koordinuje
prezentace
jednotlivých skupin.

Mluvčí jednotlivých
skupin prezentují
získané znalosti
o starých řemeslech.
Ostatní si zapisují, co
nevěděli.

Přípravy pro učitele

Začneme zamyšlením nad tím, co nám poskytuje les. Co
z toho známe, protože např. chodíme do lesa na houby.
Uvědomit si, že les nejsou jen stromy a těžba dřeva…
Můžeme pro to použít pracovní list Co mi může dát les. Je
to jen vstup do tématu.

Pak pokračujeme pracovním listem Jaké suroviny poskytuje
les. Tři kategorie jsou tam již předpřipraveny (Dřevo, Lýko,
Lesní Plody) a čtvrtá je ponechána prázdná pro další nápad.
Do tabulky budou po skupinách doplňovat, co se z dané
suroviny vyrábí a kdo to vyrábí.
S odhalením slova lýko bývá někdy problém. Když však
napovíme, že se jedná o vyjmenované slovo, uhodnou všichni.
Někdy je třeba použít odbornou literaturu či internet, aby si
děti dohledaly k lýku více informací.

Následuje motivační obrázek, kterým se vrátíme do historie. Děti mají najít, jak využívali les naši
předkové, a zamyslet se nad tím, jestli je to v současnosti stejné. Nejjednodušší asi je, když si
jednotlivé postavy zakroužkují v obrázku. U mladších žáků si pak můžeme o jejich objevech
povídat a vše řádně pojmenovat. U starších je necháme, aby jednotlivá řemesla i pojmenovali
a napsali, zda existují v hojnější míře i dnes.

Jak využívali les naši předkové?
Najdi na obrázku všechny možnosti a popiš je. Koho už nyní v lese nenajdeš?

Poslední a nejobsáhlejší částí (už pro starší) je
pracovní list ke starým řemeslům. Žáci budou
pracovat ve skupinách. Ideálně pět skupin. Každá
skupina dostane jen poměrnou část informačních
doplňkových pracovních listů (při pěti skupinách to
znamená dvě řemesla), na nichž jsou stručně shrnuty
informace, které potřebují. Aktivita je zaměřena na
čtení s porozuměním. Je třeba si text prostudovat,
vybrat z něj potřebné informace a připravit si krátkou
prezentaci pro ostatní.

Předtím, než budou jednotlivé skupiny prezentovat, co se dověděly o jednotlivých řemeslech, je
dobré zjistit, co věděly už předtím. Nejdříve nahlásí, která řemesla znaly, a pak se je pokusí
definovat. Je potřeba, aby se jednotlivé skupiny střídaly, aby nedošlo k rozporům. U hádavých
tříd se osvědčily papírky, na něž svou definici napsaly, a ty pak odevzdaly vyučujícímu.

Informace ke starým řemeslům byly čerpány převážně z knihy Janotka, M., Linhart, K.: Řemesla našich
předků a z webové stránky www.stararemesla.mypage.cz.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
U starších žáků je možné navázat další hodinou v počítačové učebně, kde si ještě dohledají další
informace ke starým řemeslům.
Osvědčily se nám např. webové stránky www.stararemesla.mypage.cz.
Je docela zajímavé zvětšit pracovní list Jak využívali les naši předkové? na papír formátu A3 a vyvěsit
jej na tabuli. Jeden zvolený žák na něj může zaznamenávat to, na co ostatní přišli. Mají to tak všichni
na očích.

Reflexe po hodině
Pro první a druhý ročník je vhodný pouze úvod (pracovní listy Co mi může dát les? a Jak využívali les
naši předkové?), pak už si můžete k tématu povídat. Další pracovní listy jsou pro menší žáky příliš
složité.
Některé třídy velmi rády vymalovávají, pokud to o nich víme, je dobré si přinést dostatečné množství
pracovních listů (např. Jak využívali les naši předkové?), i když s pracovním listem chceme pracovat ve
skupinách. Může se nám pak stát, že si jej chtějí vzít i ostatní, aby si jej mohli vybarvit (hlavně
u mladších dětí).

Navazující a rozšiřující aktivity
Zájem o téma můžeme využít jako motivaci pro výlet. Můžeme zamířit do některého ze skanzenů
(např. Kouřim).
Starší žáci si navzájem na závěr aktivity vymýšleli hádanky. Měli hádat na základě indicií, o která
řemesla se jedná.

