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PŘÍBĚHY STROMŮ
Mgr. Pavlína Kapavíková

Vzdělávací cíle: 
 Projít se mezi stromy s jinou pozorností. 
 Seznámit se s konkrétním stromem.
 Vymyslet, popř. nakreslit, příběh o životě stromu.

Doba trvání: 40 min.

Místo: Zahrada, sad nebo park, kde se děti mohou volně, bezpečně pohybovat.

Pomůcky a materiál: 
Papír, pastelky, fixy, podložky na psaní.

Postup:
Projdeme se s dětmi zahradou a společně se zastavíme u každého stromu (stačí jen 
u několika vybraných). Během krátkého zastavení můžeme stromy pozdravit, pohladit 
je, přičichnout k nim, prohlédnout si jednotlivé části. Zajímavé je se zamyslet: Jak je 
strom starý? Kdo ho zasadil? Co asi zažil? Jak se jmenuje? Kdo na něm, v něm bydlí, 
roste? …
Každý strom má svůj životní příběh. Sedneme si s dětmi pod vybraný strom a zkusíme 
společně naslouchat jeho vyprávění a převyprávět jej nebo přímo nakreslit. Každý mož-
ná uslyší něco jiného, někdo nic. Může vzniknout několik příběhů současně. 
Pozn. Pokud by se nám nedařilo vytvořit příběh, může nám pomoci nějaká pohádková 
kniha nebo i odborné informace o stromech. 

Hodnocení (reflexe):
• Jak se jmenuje strom, který nám vyprávěl svůj příběh?
• Jak je asi starý?
• Co zajímavého se stalo v jeho životě?
• Má strom nějaké spolubydlící?

Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Soustředěně prozkoumává vybraný strom.
• Naslouchá informacím o stromu a dává si je do širších souvislostí.
• Rozvíjí fantazii a představivost při tvorbě příběhu.



• Další náměty:
• Památné stromy v krajině.
• Vytvořit oblíbenému stromu obličej pomocí hlíny či sněhu. 
• Strom jako klimatizace. Porovnávání teploty vzduchu u olistěného kmene stromu a na 

osluněné louce, …
• Strom jako obydlí. 
• Barevné paletky z podzimního listí.
• Sbírka listů, plodů a semen.
• Frotáž kůry a listů.
• Výrobky ze dřeva.
• Recyklovaný papír.
• Růst stromu od semínka.
• Letokruhy.
• Co se děje, když strom umře.

Zdroje: 
PONIŽILOVÁ Blanka. Lesní mimičarování aneb Lesní Čarování pro nečtenáře. 
Rezekvítek, Brno 2007
DANIŠOVÁ, Justina a Petr DANIŠ. Svobodná hra: jak nechat vyrůst radostné, odolné  
a samostatné děti. Praha: Smart Press, 2020. ISBN 978-80-88244-17-2.
Učíme se venku: MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD 2022 | Učíme venku (ucimesevenku.cz)

Pomůcky, určovací klíče a metodiky k tématu:
BUREŠOVÁ, Jana. Stromové pohádky. Ilustroval Alena SCHULZOVÁ. V Brně: CPress, 
2020. ISBN 978-80-264-3019-3.
SPIRHANZL-DURIŠ, Jaroslav. O našich stromech. Ilustroval Otto UŠÁK. Praha: Státní 
nakladatelství dětské knihy, 1959.
Časopis Školní zaHRAda: Školní ZaHRAda (skolni-zahrada.cz)
Karty stromů - Jehličnany. Výuková pomůcka obsahuje sadu karet se siluetami 
stromů, jejich jednotlivými částmi a slovním doprovodem. V metodice najdete řadu 
námětů na využití karet. Karty stromů - Jehličnany | Rezekvítek (rezekvitek.cz)
Karty stromů – listnáče 1. Výuková pomůcka obsahuje sadu karet se siluetami 
stromů, jejich jednotlivými částmi a slovním doprovodem. V metodice najdete řadu 
námětů na využití karet. Karty stromů - Listnáče 1 | Rezekvítek (rezekvitek.cz) 
Klíč k určování stromů podle listů. Praktická pomůcka do terénu, zobrazuje listy 
nejběžnějších druhů stromů, které můžete v naší přírodě najít. Klíč k určování stromů 
podle listů | Rezekvítek (rezekvitek.cz)
Klíč k určování stromů v zimním stavu. Klíč k určování stromů v zimním stavu | 
Rezekvítek (rezekvitek.cz)
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Ovocné dřeviny v krajině. V atlase Ovocné dřeviny v krajině najdete třicet krásných 
kreseb Kláry Křížové i textovou část, popisující jednotlivé druhy a jejich životní nároky. 
Atlas vás přesvědčí, proč sázet do krajiny ovocné dřeviny, poradí vám nejvhodnější 
odrůdy i tipy pro sadbu a následnou péči. Ovocné dřeviny v krajině | Rezekvítek 
(rezekvitek.cz)
Pexeso stromů. Pexeso představuje osm druhů stromů – čtyři jehličnaté (smrk, 
borovici, jedli, modřín) a čtyři listnaté (dub, buk, habr, lípu). PEXESO STROMŮ | LIPKA 
MILOWSKA, Monika a Kateřina ŘEHÁKOVÁ. Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka: i malí 
můžou pomáhat přírodě. Ilustroval Maria SHMELOVA, ilustroval Jan AUGUSTA. Brno: 
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, 
2019. ISBN 978-80-88212-18-8.
Pexetrio STROMY je zábavná a didaktická hra, která vás naučí poznávat různé druhy 
stromů, jejich plody a listy. 
Puzzle - JAK ROSTE LÍPA PUZZLE JAK ROSTE LÍPA | LIPKA 
Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách. Praktický atlas slouží jako 
pomůcka k rychlému určení dřevin, se kterými se můžeme běžně setkat v okolí našeho 
bydliště – v městských a příměstských parcích, na zahradách, na návsích  
či v lesích. Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách | Rezekvítek (rezekvitek.cz)


