podzim
20–40
min.

1. ROZHOVOR SE STROMEM
21. 9. SÁZÍME STROMY PRO MÍR
 CÍL LEKCE: Získat nový pohled na „obyčejné“ stromy. Setkat se se stromem
jako s postavou, osobností.
 POMŮCKY: papíry, tužky, provázek, papírové (nejlépe kartónové) rámečky,
kolíčky
 MÍSTO: okolí školy (kde jsou stromy a je možný pohyb)
 ČAS: 20–40 min.

1. STROMY OŽÍVAJÍ
Dětem představíme výzvu dnešního dne: poznat stromy z jiného pohledu. Představíme si je jako
osobnosti, možná i známé celebrity, o kterých chceme vědět víc. Jsme novináři a chceme s nimi
udělat rozhovor.

2. VÝBĚR STROMŮ
Na domluveném místě (zahradě, parku, části lesa) se děti rozdělí do skupinek a vyberou si libovolně
velký a starý strom, se kterým chtějí udělat rozhovor; ideálně si skupiny vyberou různé druhy. Svůj
výběr oznámí dospělému průvodci a mohou se vrhnout do práce.

3. ROZHOVOR SE STROMEM
Novináři si v týmu rozdělí role. Někdo bude klást otázky, někdo fotit, jiný zapisovat, a všichni zkusí
poslouchat odpovědi, co jim strom (asi) říká. Rozhovor může být krátký, stručný, ale měl by být
zajímavý. Děti mohou vymyslet pro svůj strom i jméno a připojit fotku (může být i nakreslená).

4. STROMOVÁ TELEVIZE
Pokud máme čas, každá skupina ještě dostane rámeček a zapne svůj „televizní kanál TREE TV“.
Při závěrečném sdílení si společně představíme rozhovory, fotky, případně i videa a nové stromové
televizní kanály (zda zachycují výhled do koruny, kořenů, kůry či jinam do zeleně).

TIPY Z PRAXE
1. Pokud to jde a chcete, můžete nechat rámečky – televizní kanály – na stromě pro kolemjdoucí či jiné třídy.
2. Můžete se připojit k mezinárodní kampani Plant a tree for peace https://www.leaf.global/plant-a-tree-for-peace-1
vyhlášenou ke Světovému dni míru 21.9. Naplánujte si, kde a jaké stromky vysadíte, ale nechte si sázení až na polovinu
října, kdy je pro stromy sázení vhodnější. Pokud jste zapojeni v programu Les ve škole, můžete se připojit k velké
kampani, a získat tak mezinárodní ocenění za aktivitu.
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