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INTERVIEW

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět

Výstupy RVP:  Žák pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, vý-
znamné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje 
spjaté s místem, v němž žije. 

Věk:  3. – 4. třída

Anotace:  Žáci se seznámí s významnými rodáky svého regionu. Lekce  
je vedena formou kooperativního učení s využitím metod RWCT.

Časová dotace:  2 x 45 min.

Pomůcky:  předměty nebo obrázky zastupující vybrané osobnosti (př. daleko-
hled, bible nebo křížek, puk nebo hokejka, noty, stopky nebo medai-
le, štětec, autíčko, keramická soška apod.), výběr osobností - nakopí-
rovaná Příloha č. 1 a 2

POSTUP:

Učitel si dle svého uvážení a počtu žáků ve třídě vybere 3 – 4 osobnosti, se kterými bude 
třída pracovat. Žáci vytvoří skupiny. Při lekci je využita metoda kooperativního učení, tzn. že 
každá skupina pracuje s jiným textem a prezentováním rozhovoru se všichni žáci seznámí  
s vybranými osobnostmi. K práci postačí text v příloze. Rozšiřující informace lze nalézt v uve-
dených webových zdrojích. 

1. Motivace
 Rozhovor o povoláních - co dělá chemik, veterinář, strojvůdce, … Jaké nástroje, pomůcky 

k tomu potřebuje?

2. Hádanka
 Víte, že v našem městě, obci, blízkém okolí se narodili nebo žili lidé, kteří dosáhli velkých úspěchů 

v některých povoláních? Znáte někoho takového?
 Učitel má připravené předměty demonstrující činnost vybraných osobností, žáci mají uhod-

nout, jaká jsou to povolání – název povolání napsat na tabuli.

3. Vytvoření skupin
 Rozlosování žáků s využitím obrázků z Přílohy č. 1, podle obrázků a zápisu povolání na tabuli 

skupina dostane text, který jí náleží.

4. Čtení textu 
 První seznámení s textem ve skupině.

5. Zadání úkolu
 Vyzkoušíme si práci novináře a připravíme s těmito osobnostmi interview. Co to je interview? 

Co potřebujeme umět, když chceme udělat interview? (Pokud žáci nemají zkušenosti s tvo-
řením otázek k textu, tak učitel nejprve demonstruje.)
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6. Práce s textem
 Skupina tvoří otevřené otázky k textu, žáci si potom rozdělí role (novináři, dotazovaná osob-

nost) a nazkouší interview.

7. Interview
 Uvedení osobnosti a předvedení rozhovoru před třídou (nezapomenout na pozdrav, 

oslovení, poděkování za rozhovor atd.), současně je možné využít rekvizity ze začát-
ku hodiny, obrázek z Přílohy č. 3 nebo promítnout fotografii osobnosti z internetu,  
po skončení rozhovoru se „osobnost podepíše“ na tabuli. 

8 Závěr - reflexe
 Žáci spojí na tabuli jméno, portrét a povolání osobnosti a určí, na jaké místo v obci a proč by-

chom tuto osobnost zavedli, co bychom jí ukázali apod., jinou variantou je např. to, že každá 
skupina vytvoří sochu vybrané postavě a ostatní hádají, jaké jméno by na podstavci sochy 
bylo napsáno, k opakování lze využít i losovacích kartiček z úvodu hodiny.

Doplňující aktivity:

Na základě lekce může třída (škola) uspořádat akci většího rozsahu inspirovanou vybranou 
osobností: výtvarné bienále, literární i výtvarné práce, práce s biblickými příběhy, atletické zá-
vody, hudební, recitační, matematickou či přírodovědnou soutěž. 
Prázdný rámeček v Příloze č. 2 je možné využít k vytvoření medailonku žáka – žák doplní svoji 
podobiznu, zákl. informace o sobě, případně v čem bude jednou vynikat.

Mezipředmětové vztahy: 

Český jazyk – tvoření otázek, vedení rozhovoru, jasné a srozumitelné vyjadřování, pozorné 
naslouchání 

Přílohy:

Příloha č. 1 – kartičky na rozlosování 

Příloha č. 2 – medailonky osobností

Příloha č. 3 – kreslené portréty osobností (autor kreseb Mgr. František Teichmann)

Zdroje:

https://www.lanskroun.eu/jan-marek-marci/d-2341/p1=2555
https://www.lanskrounsko.cz/cz/osobnosti/133-jan-marek-marci-1595-1667
http://www.spektroskopie.cz/?q=vyroci_ssjmm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Czendlik
https://www.google.com/search?q=zbigniew+czendlik+lan%C5%A1kroun&tbm=isch&ved=2a-
hUKEwjwo528nuboAhWB0-AKHWR7DoAQ2-cCegQIABAA&oq
http://farnost.katolik.cz/lanskroun/farnost/pruvodce/osobnosti/wurst.htm
https://www.lanskroun.eu/ing-bohumil-modry/d-2339/p1=2561
https://www.zsvyprachtice.cz/jindrich-pravecek-ml
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_%C5%A0ebrle
http://mirificosecolo.blog.cz/0806/roman-sebrle
https://www.lanskroun.eu/jindrich-styrsky/d-2344/p1=2566
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cen%C4%9Bk_Junek
https://www.muzeumlanskroun.cz/expozice/lubomir-silar-sochy
http://www.artceramics.cz/aktuality/vystavy-autorske/altamira-lubomir-silar
https://www.google.com/search?q=lubom%C3%ADr+%C5%A1ilar&sxsrf=ALeKk03ttwh9PUpdP-
5MGybqrP3TSMJ3Y_g:1586809090086&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj8-I_BnO-
boAhX9JMUKHVUCAVMQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1098&bih=507#imgrc=mXi5XW0YYhsuJM
https://cz.vector.me/browse/118747/painter_color_palette_with_brush_cartoon_clip_art
http://www.zsdolnicermna.cz/junek/auta.htm
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Příloha č. 1



438

Příloha č. 2

 Přestěhoval 
se do Čech. Nejprve působil v Náchodě 

a od roku  žije a pracuje v 
Lanškrouně. 

ZBIGNIEW CZENDLIK

* 1964 Brenná, Polsko

Narodil se v Polsku, v oblasti 
Slezska, kde prožil dětství. Stu-

doval teologii ve Varšavě.  
Stal se knězem. Přestěhoval  
se do Čech. Nejprve působil  

v Náchodě a od roku 1993 žije  
a pracuje v Lanškrouně. 

Podařilo se mu opravit lan-
škrounský kostel sv. Václava  

a založit Rodinný dětský domov 
v Žichlínku. Moderoval televiz-
ní pořad Uchem jehly. Stal se 

velmi známou osobností v celé 
zemi. 

Zajímavost: Jeho známí mu říkají 
Zibi. Dříve hrál fotbal, dnes je jeho 

oblíbený sport golf.

JIŘÍ FALTUS

* 1939 Žamberk 

 Narodil se v Žamberku, ale brzy 
se s rodiči přestěhoval, takže  
do školy chodil v Lanškrouně.

Když dostudoval, pracoval jako 
úředník. Od mala ho ale bavi-
lo pohrávat si s rýmy a skládat 
verše. Psal hádanky a básničky 

hlavně pro děti. S dětskou poezií 
mu vyšlo mnoho knížek.  

Už jejich názvy jsou vtipné stejně 
jako básničky uvnitř: Ošidilo šídlo 

vážku, Rozhledna se rozhlíží,  
Vejdi brankou za hádankou,  

Kdo nevěří, ať sem běží  
a další.
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ČENĚK JUNEK

* 1894 Dolní Čermná  
(tehdy Čermná u Kyšperka), †1928

Byl to velmi nadaný člověk. 
Jeho křestní jméno bylo Vin-
cenc. Čeněk byla přezdívka. 

Stal se schopným bankéřem. 
Proslavil se jako československý 
automobilový závodník. Závodil 

s vozy Mercedes a Bugatti.  
I jeho žena Eliška Junková byla 

světovou automobilovou  
závodnicí. 

V Čermné jsou 2 pamětní desky při-
pomínající tohoto slavného rodáka. 

Jméno Vincence Junka nese i ZŠ 
v Dolní Čermné.

(Pozn.: Kyšperk = Letohrad)

JAN MAREK MARCI

* 1595 Lanškroun, †1667

 Byl to velmi vzdělaný člověk - 
vědec. Stal se profesorem  

na Karlově univerzitě. Byl i lékař, 
léčil i císaře. Zajímal se o mate-

matiku, fyziku a astronomii.  
Zabýval se tím, jak vzniká ba-

revná duha. Napsal o tom knihu 
s názvem O oblouku nebeském.

Podle tohoto vědce se jmenuje 
hlavní náměstí v Lanškrouně.

V jednom z rohů náměstí je pamětní 
deska, která připomíná, že zde stál 

dům, kde se JMM narodil.  
Další památník stojí před budovou 

gymnázia.

Zajímavost: Podle JMM byl  
pojmenován kráter na Měsíci.
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JINDŘICH PRAVEČEK

* 1909 Výprachtice, †2000

Už jako malý kluk se učil hrát  
na housle a brzy vystupoval  

se školním orchestrem.  
Sám se ještě učil doma hrát  

na klavír. Po studiích se stal diri-
gentem a skladatelem dechové  

hudby. Za svůj život vytvořil přes  
150 skladeb. 

Jméno tohoto umělce nese ZŠ  
ve Výprachticích i Základní umělecká 

škola v Lanškrouně. 

V Lanškrouně se pravidelně koná 
Monstrkoncert dechových hudeb 
s názvem Pravečkův Lanškroun.

V městském muzeu v Lanškrouně je 
pamětní síň věnována životu a dílu 

tohoto umělce.

BÓŽA MODRÝ

* 1916 Praha, †1963

Ve skutečnosti se jmenoval  
Bohumil, ale všichni mu říkali 

Bóžo.

Už jako malý kluk jezdil často 
s rodiči na lanškrounské koupa-
liště. V dospělosti žil v Lanškrou-
ně se svojí rodinou /manželkou 

a dvěma dcerami/. 

 Byl to vynikající hokejový  
brankář. Jako člen národního 

týmu získal po 2. světové válce 
dvakrát titul mistra světa. 

Byla po něm pojmenována ulice  
a zimní hala v Lanškrouně.

Zajímavost: B. Modrý byl také  
stavební inženýr. Navrhl vybudování 

letiště a přístavu v Lanškrouně.
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ROMAN ŠEBRLE

* 1974 Lanškroun

V dětství se věnoval fotbalu, 
později ho začala bavit atletika 

/běh, překážkový běh, skok  
do dálky i do výšky, skok o tyči, 

vrh koulí, hod diskem  
a oštěpem/.  

Ve všech disciplínách měl dobré 
výsledky, proto začal soutěžit 
v atletickém desetiboji. Vyhrál 

mistrovství Evropy i světa.  
V r. 2004 se stal i olympijským 

vítězem.

Podle tohoto sportovce je nazván 
atletický stadion v Lanškrouně.

LUBOMÍR ŠILAR

* 1932 Horní Čermná, †2016

Vystudoval keramickou školu 
a uměleckoprůmyslovou školu 

v Praze. Stal se sochařem.  
Za svoje díla získal zlaté medai-

le a další významná ocenění  
i v zahraničí. Miloval keramiku. 

Obdivoval lidskou figuru  
a zvířata, především koně,  

býčky a další kopytníky. 

V lanškrounském muzeu je stálá 
výstava jeho soch – zvířecích plastik - 
s názvem Altamira. Výstava je pojme-
nována podle jeskyně ve Španělsku, 
kde byly nalezeny nástěnné malby 

pravěkých zvířat.
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JINDŘICH ŠTÝRSKÝ

* 1899 Dolní Čermná (tehdy Čermná  
u Kyšperka), †1942

Vystudoval Akademii výtvar-
ných umění. Byl to malíř, grafik, 
básník a fotograf. Patřil k výtvar-
ným umělcům, kteří se nazývali 

surrealisté (čti sirrealisté).  
Při tvoření se inspiroval svými 

sny. Byl jedním z prvních uměl-
ců, kteří tvořili barevné koláže. 

Část života prožil v Paříži.

Na budově bývalé školy v Dolní 
Čermné je umístěna pamětní deska 

jako památka na tohoto rodáka. 

Zajímavost: Jeho obraz Cirkus  
Simonette byl v roce 2016 vydražen  

za 9 a půl miliónu Kč.

(Pozn.: Kyšperk = Letohrad)
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