PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Dotazník kvantitativního průzkumu

Příloha č. 2 Text – Listnáči ven!
1.
„Máme tu nové dítě“, řekl jejich učitel - lesník. „Buďte k němu hodní, není odtud.
Jmenuje se třešeň.“
Třešeň se nejistě rozhlédla po ostatních stromech.
„Je úplně jiný než my,“ zašeptala štíhlá mladá jedle.
„Co tu chce?“ Dva rozložité smrky se šťouchaly větvemi a chichotaly se ve větru. Nový
stromek se stydlivě tlačil do kouta, vypadal, že by se nejraději schoval pod vlastními
kořeny.
2.
„Uhni, laskavě,“ zašveholila jedle na třešňový stromek. „Jak prosím,“ zašustila třešeň
listy. Nerozuměla jedlovému šepotu, znala jen listnaté šelestění. Tu ji jedle svými
větvemi prostě odstrčila stranou. „Jsem tu déle než ty. To je moje půda a moje slunce,“
zlostně zahučela na třešeň. A několik jehličnanů zakřičelo sborem: „Listnáči ven!“
3.
Dny plynuly. Třešeň se časem trochu naučila řeč jehličnanů, ale byla smutná, že ostatní
nechtěli vůbec mluvit její řečí. Začátkem října se stalo něco strašného. Listnáč se začal
před očima všech ostatních stromů jednoduše svlékat. Každý den odhazoval stále více
listí, až tu nakonec stál docela nahý všem na posměch. Jedle a smrky se v podzimním
větru ohýbaly smíchy nad tím, jaké jsou to divné zvyky, že takhle se nechová normální
strom. Třešeň se hájila, že za to nemůže, že u listnatých stromů je to takový zvyk. Nic to
nebylo platné, naopak si musela ještě vyslechnout od jedle a smrku své: „Nejsi
k ničemu, my až budeme velcí, budou z nás vánoční stromky. Přece si nemyslíš, že
budeš mít stejnou šanci jako my. Kdo by si někoho takového zdobil koulemi a
svíčkami.“ Třešeň se cítila vyvržená, osamělá a ošklivá.
4.
V tom přispěchala třešni pomoc z úplně nečekané strany. Byl to modřín, který řekl:
Nebuď smutná, já ti rozumím. Také se vždycky svlékám, než přijde sníh a mráz. A
přece jsem jehličnan jako všichni ostatní.“ Nato se zbylé stromy trochu zamyslily:
„Možná, že je nám podobnější, než si myslíme,“ přemítaly.

Příloha č. 3 Pracovní list – Listnáči ven!

Příloha č. 4 Text pro použití metody I.N.S.E.R.T.

Kníže Václav
Byl synem knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry. Budoucího knížete Václava
vychovávala od dětství jeho babička kněžna Ludmila. Když zemřel jeho otec, nedosáhl
Václav ještě dospělosti a vlády se za něj chopila jeho matka kněžna Drahomíra. Byla to
velmi ctižádostivá a energická žena. Protože se obávala vlivu kněžny Ludmily na
mladičkého Václava, nechala ji zavraždit.
Po několika letech se Václav přeci jen ujal vlády. Byl velice laskavý, moudrý a
vzdělaný. Díky své babičce uměl číst a psát, což v té době neuměla většina knížat, králů
ani císařů. Dokázal dokonce mluvit několika cizími jazyky. Za své vlády podporoval
křesťanství a dbal na dodržování jeho zásad. Kníže Václav také musel čelit nebezpečí ze
strany německého panovníka. Aby se vyhnul neustálým válkám a zajistil pokoj pro svou
zemi, slíbil odvádět německému králi stálý poplatek za mír, 500 hřiven stříbra a 120
volů ročně. V době neustálých válek to bylo rozumné výkupné.
Jeho mladší bratr Boleslav velice toužil zmocnit se vlády. Václav naopak usiloval o
smír se svým bratrem. Doufal, že se tak stane, proto přijal bratrovo pozvání na jeho hrad
ve Staré Boleslavi.
Večer spolu bratři hodovali a přátelsky rozmlouvali. Kníže Václav byl ještě téhož
večera varován před spiknutím, které se na něho připravovalo. Nedbal však varování a
druhý den časně ráno, když šel do kostela na mši, Boleslav a jeho družina jej přepadli a
zabili. Vražda ještě více posílila slávu knížete Václava. Brzy po své smrti byl prohlášen
za svatého. Vypráví se pověst, že svatý Václav je připraven se svým vojskem v hoře
Blaník, aby pomohl české zemi v okamžiku, kdy jí bude nejhůře.
Boleslav dosáhl svého cíle a usedl po smrti Václava na pražský knížecí stolec. Tím, že
odmítl platit německým panovníkům poplatek, přivodil pro českou zemi utrpení
dlouhých válek. Podařilo se mu ale rozšířit své panství na východ od Čech.
(upravený text z knihy Panovníci českých zemí)

Příloha č. 5 Fotografie z 2. lekce

Brainstorming

Párové sdílení

Skupinové sdílení

Příloha č. 6 Myšlenkové mapy žáků

Příloha č. 7 Fotografie z přípravy pudinku

Orientovat se v textu na obalu pudinku není nic jednoduchého.

Návod na přípravu je potřeba dobře prostudovat.

Teď už jen dodržet pracovní postup.

