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1.
Informácie a doporučenie

pre učiteľov

1.1 Ako pracovať s týmto materiálom

Spracovali sme pre vás prehlbujúce informácie o filme 
Príbeh lesa a jeho tvorcoch a navrhli príklady možných spôso-
bov ďalšieho didaktického spracovania tém, ktoré film otvára. 
Nájdete tu návrhy aktivít a námety k diskusiám, ktoré môžete 
v rámci výuky rozvíjať. Nejedná sa však o hotový instantný 
plán výuky. Film sa dotýka veľkého spektra učiva, rôznych 
vzdelávacích odborov. Predpokladáme, že každý učiteľ je 
schopný si výuku pripraviť sám podľa vlastných potrieb a 
aktuálne preberanej látky. Využite tento materiál ako inšpirá-
ciu - podklad a zdroj informácií.

Doporučujeme vám prečítať si nasledující text ešte pred náv- 
števou kina, aby ste vedeli, čo od filmu môžete očakávať a ako 
na neho žiakov pripraviť. Spracované témy môžete rozvíjať už 
pred samotným vzhliadnutím filmu.

K dispozícii na stiahnutie je aj 2. časť medtodického materiá- 
lu – obrazová príloha, ktorá je formátovo prispôsobená pro-
jekcii v triede, alebo na prehliadanie na monitore počítača. 
Využiť môžete tiež pracovné listy pre deti vo formáte A4.

1.2. Využitie filmu na vzdelávacie účely

Dokumentárny film Príbeh lesa má z dôvodu českého da-
bingu obmedzenú prístupnosť (od 12 rokov), je však vhodný 
pre mladších , no aj starších , divákov.  V  rámci školy je 
však vhodný predovšetkým pre žiakov základných škôl (1. aj 
2. stupeň).
Na testovacích projekciách sa ukázalo, že niektoré menšie 
deti citlivejšie reagovali na scény, v ktorých sú zvieratá love-
né človekom, alebo v ktorých svorka vlkov loví iné zvieratá. 
Vo filme však nie je nič zobrazené explicitne a žiadne zviera 
počas nakrúcania neutrpelo zranenie. Avšak môžete na to 
deti vopred pripraviť. 

Film môžete využiť ako pomerne silný zdroj inšpirácie pre 
rozbor niektorých tém v týchto vzdelávacích oblastiach štát-
neho vzdelávacieho programu (ZŠ):

1. Stupeň

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
Vzdelávací odbor: Vlastiveda, Prírodoveda 
Okruhy tém: okolitá krajina, pôsobenie ľudí na krajinu a ži-
votné prostredie, dejiny ako časový sled udalostí, ročné ob-
dobia, rastliny a živočíchy, priebeh a spôsob života, společen-
stvo, rovnováha v prírode, ochrana životného prostredia.

2. stupeň

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda, Človek a spoločnosť
Vzdelávací odbor: Biológia
Okruhy tém: Biológia rastlín a živočíchov, Ekológia
Vybrané učivo: organizmy a prostredie, vzájomné vzťahy me-

dzi organizmami, vzťahy medzi organizmami a prostredím, 
populácia, spoločenstvá, prirodzené a umelé ekosystémy, 
potravinové  reťazce, rovnováha v ekosystéme, ochrana príro-
dy a životného prostredia 

Vzdelávací odbor: Geografia
Okruhy tém: Prírodný obraz zeme, Regióny sveta, Životné 
prostredie
Vybrané učivo: striedanie dňa a noci, striedanie ročných ob-
dobí, zložky a prvky prírodnej sféry, pásma, makroregióny, 
krajina, prírodné a spoločenské prostredia, typy krajín, vzťah 
prírody a spoločnosti, trvalo udržateľný život a rozvoj, princí-
py a zásady ochrany prírody a životného prostredia, chránené 
územia prírody, globálne ekologické a environmentálne pro-
blémy ľudstva

Doplnkové témy:  ekosystémy – les, súvislosti v biosfére, ľud-
ské aktivity a problémy životného prostredia, vzťah človeka 
k prostrediu, dôsledok ľudských činností, prírodné dedičstvo, 
aktivity smerujúce k šetrnému správaniu k prírodným sys-
témom, trvalo udržateľný rozvoj; filmová výchova - hlavné 
prvky filmového záberu, ich význam vo vzťahu k zobrazova-
nému obsahu, estetické kvality obrazových prvkov záberov a 
ich organizácii, zvuková zložka audiovizuálneho výrazu a jej 
hlavné elementy.

2.
O filme a tvorcoch

2.1. Základné údaje

Príbeh lesa / Les Saisons
Francúzsko 2015, 97 minut
Réžia: Jacques Perrin a Jacques Cluzaud
Scenár: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Stéphane Durand
Hudba: Bruno Coulais

Film je v slovenskej distribúcii uvádzaný s českým dabingom, 
ktorý nahovoril herec Tomáš Hanák.

Na príprave filmu sa podieľalo veľké množstvo odborných 
poradcov z radov francúzskej Akadémie, prírodovedných 
ústavov, muzeí a univerzít.

Stručná synopsa
Po úchvatných dokumentoch Mikrokozmos, Putovanie 
vtákov a Oceány prichádzajú Jacques Perrin a Jacques Clu-
zaud s Príbehom lesa. Nie tropického pralesa s exotickými 
zvieratami, ale toho nám dobre známeho lesa, ktorý máme 
za chrbtom, a ktorý pulzuje prekvapivo bohatým životom. 
Tou najmodernejšou technikou nakrúcali tvorcovia štyri 
roky na desiatkach lokalít po celej Európe, dokonca žili v lese 
so sledovanými divokými zvieratami. Iba vďaka unikátnym 
metódam nakrúcania dokážu autenticky prerozprávať príbeh 
lesa od doby ľadovej až po súčasnosť a zachytiť vzrušujúci 
kolobeh života v ňom, ktorý ohromí dospelých aj detských 
divákov.

2.2. Autori
(odkaz na prvú časť obrazovej prílohy - metodika č.2)

Jacques Perrin (produkcia, réžia, scenár)
Jacques Perrin je francúzsky herec a producent. Získal niekoľ-
ko Oscarov za hrané filmy, ktoré produkoval. Od roku 1989 sa 
venuje aj prírodovedným filmom a dokumentom, produkoval 
filmy Mikrokozmos (1996) a Putovanie vtákov (1997). Ďalej 
napríklad aj film Slávici v klietke, ktorý získal celý rad medzi-
národných ocenení, vrátane Oscara ako najlepší cudzojazyčný 
film. Päť rokov sa venoval produkčnej aj režisérskej práci na 
filme Oceány, ktorý bol ocenený francúzskou cenou Cézar 
ako Najlepší dokumentárny film (2009).
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Jacques Cluzaud (réžia, scenár)
Jacques Cluzaud po štúdiu práv a potom filmu pracoval   
80. rokoch ako prvý asistent réžie na filmoch (napríklad) 
Vaudeville, Indočína a Lumumba. Potom sa začal venovať 
režírovaniu, predovšetkým špeciálnych filmov určených pre 
audiovizuálny zábavný park Futuroscope vo francúzskom 
meste Poitiers. Nakrútil niekoľko televíznych prírodovedných 
dokumentov. S Jacquesom Perrinom spolurežíroval filmy 
Putovanie vtákov a Oceány. 

Bruno Coulais (hudba)
Bruno Coulais je významný francúzsky hudobný skladateľ, 
ktorý sa podieľal aj na predchádzajúcich filmoch tvorcov 
Príbehu lesa – na Mikrokozme, Putovaní vtákov, aj na Slávici 
v klietke, za ktorý získal nomináciu na Oscara. Celkom je 
autorom hudby k viac ako 120 filmom. Nedávno sme uviedli 
do kín animovaný film Pieseň mora, ku ktorému tiež vytvoril 
hudbu.

2.3. Komentáre tvorcov a vznik filmu

Jacques Perrin
Tam, kde teraz stojíme, či už je to v Paríži, Londýne alebo 
v Berlíne, boli kedysi, kam až oko dovidelo, rozsiahle lesy. 
Všade sa ozýval dupot bizónich, zubrích, konských a jele-
ních kopýt, ich bučanie. Celá Európa zažívala zlatý vek lesov, 
dobu, kedy stromy mohli zomrieť na starobu, v stoji. Stromy, 
ktoré sa behom tisícročia premenili na bohatú úrodnú pôdu, 
lesy z dávnych dôb, vďaka ktorým máme dnes takú bohatú 
úrodu. Bez lesov by sme nemali zeminu, pitnú vodu, život. 
Ľudstvo s lesmi vyrastalo  viac ako desať tisíc rokov. Boli 
zdrojom obživy, tepla a ochrany. Dokonca prenikli do našich 
snov, rozprávok a legiend. Sú našimi  ihriskami z detstva, 
posledný voľný priestor v našom urbanizovanom svete. Ľudia 
potrebujú lesy. A dnes potrebujú stromy nás, ľudí. Žijeme 
v chaotickej, a zároveň fascinujúcej dobe. Behom jednej 
generácie vidiecka civilizácia zmizla. Z poľnohospodárstva 
sa stal priemysel a vidiek sa takmer vyľudnil, zmizli z neho 
kvetiny, motýle a lastovičky. Chválime sa,  ako sa francúzske 
aj európske lesy rozrastajú, ako sa ich rozloha od čias napo-
leonských vojen zdvojnásobila, a pritom ničíme naše tropické 
a rovníkové pralesy. Považujeme stromy za našu najúčinnejšiu 
zbraň proti globálnemu otepľovaniu, ale vidíme, že väčšina 
lesov na našej planéte trpí, pokiaľ sme ich ešte nepovytínali, 
pretože klíma je čím ďalej teplejšia a hlavne čím ďalej suchšia. 
Títo zraniteľní obri už nebudú ďalej schopní chrániť nás pred 
klimatickou krízou.

Musíme akceptovať, že sa tieto divoké organizmy neriadia 
našimi pravidlami a výpočtami, nezodpovedajú našim požia- 
davkám na ziskovosť a estetičnosť. Ľudstvo nepotrebuje iba 
to, čo lesy vyprodukujú, potrebuje aj nepredvídateľnosť živej 
prírody. Potrebuje sny, dobrodružstvá a prekvapenia. Naša 
túžba po dokonalosti je nenaplniteľná. Potrebuje dobrodruž-
ný park, ktorý odráža jeho nekonečnosť.

Konfederácia irokézskych kmeňov si pred každou debatou 
volila jedného zástupcu, aby prehovoril menom vlka, emble-
matickej postavy ich kultúry. Kto ale dnes hovorí za stromy, 
motýle, žaby a vlky, slony a veľryby, za malé aj veľké tvory? 

Kanadský biológ, David Suzuki, expert na všetko okolo lesov, 
napísal: „Aby ste porozumeli stromom, musíte porozumieť 
lesu.“ A na záver dodal, že potrebujeme novú celosvetovú 
deklaráciu – nie deklaráciu nezávislosti, ale deklaráciu vzá-
jomnej závislosti medzi všetkými živými tvormi. 

Jacques Cluzaud
Keď pracujete s Jacquesom Perrinom, každý nový film pred-
stavuje nové výzvy. Samozrejme, že lietať vzduchom s vtákmi 
alebo plávať s morskými živočíchmi oceánom nie je ľahké, 

ale automaticky to vedie človeka k spektakulárnemu poňatiu. 
Ako sa dnes môžeme pozrieť na zvieratá z našich lesov, ktoré 
tak dôverne poznáme, a ktoré už boli toľkokrát nakrútené, 
neotrlým spôsobom? Ako môžeme znovu objaviť tvory, ktoré 
máme za chrbtom, ako ježkov, líšky, jeleňov alebo diviakov? 
Ako sa môžeme vcítiť do zvierat rovnako výnimočných ako sú 
tie, ktoré lietajú na oblohe a brázdia oceány? A to ešte stále 
nie je to najťažšie. Nielen, že sa musíme dostať do blízkosti 
lesných obyvateľov a sledovať ich najintímnejšie okamžiky 
aj šialené hony, musíme ich tiež sprevádzať na ceste časom a 
dejinami. Musíme bežať s divokými zvieratami cez 12 000 ro-
kov, ktoré nás delia od poslednej doby ľadovej. Musíme sa na 
toto obdobie pozrieť nanovo z pohľadu zvierat a vytvoriť film, 
ktorý bude prelomom vo vnímaní našej vlastnej histórie. Toto 
sú výzvy nového dobrodružstva menom Príbeh lesa. 

Film začína v dobe, keď sa anatómia európskeho kontinentu 
zmenila v dôsledku náhleho oteplenia. Svet ľadu ustúpil a 
Európu pokryli rozsiahle lesy. Toto šíre, zeleňou kypriace 
územie vytvorilo podmienky pre zlatý vek zvierat a spolu s 
nimi aj hŕstku lovcov a zberačov. Zároveň predznamenalo 
tisícky rokov mierumilovného spolužitia medzi prírodou a 
ľudmi, ktorí stromy uctievali. Potom začali byť stromy niče-
né, rozsekávané kamennými sekerami a začala sa písať histó-
ria ľudí. Čo keby sme sa chceli na komplexný a búrlivý vzťah, 
ktorý k prírode máme, pozrieť neotrlým spôsobom? Môžeme 
sa dostať k divočine tak blízko, aby sme ucítili slučku, ktorú 
jej ľudia nasadili okolo krku? O tisícročnom spolužití nám 
nehovoria slová, ale emócie, ktoré vo filme o divokej prírode 
nesprostredkováva žiadny hlas. Dostať sa blízko k zvieraťu 
pre nás neznamenalo ho pozorovať, a už vôbec nie sa o ňom 
niečo naučiť. Chceli sme zachytiť jeho postoj, pohľad, ktorý 
by v nás v rozličných situáciách inšpiroval kreatívne emócie, 
nielen súcit, ale predovšetkým empatiu k týmto divokým 
tvorom.
 
Stéphane Durand – scenárista 
Milióny rokov sa Európa pravidelne ponárala do chladných 
období s klímou podobnej tej v súčasnom Grónsku. A práve 
behom poslednej doby ľadovej, asi pred 40 000 rokmi, sa na 
náš kontinent dostal Homo sapiens. Objavil tundry, ktoré 
boli domovom obrovských stád sobov,  mamutov, chlpatých 
nosorožcov, sajgy tatarskej a írskych losov. O svoju korisť 
bojoval s vlkmi a levmi a o jaskyne, ktoré mu poskytovali 
prístrešie, súperil s medveďmi a hyenami a na jaskynnej stene 
o tom maľoval pôsobivé obrazy. To bolo dlhé obdobie paleoli-
tu. A potom, asi pred 12 000 rokmi, spôsobilo drobné vychýle-
nie zemskej osi náhle oteplenie. Ľadovce sa začali rozpúšťať a 
väčšina stád utiekla na Sibír, pretože úroveň hladiny oceánov 
sa zdvihla o 120 metrov. Postupne sa do Európy v jednotlivých 
vlnách dostali rôzne druhy stromov. Ľudia videli, ako sa ich 
loviská zalesňujú, a stromy začali byť posvätné, pretože ich 
kmene predstavovali spojenie medzi zemou a nebom. Z ľudí 
sa stali osamelí lovci, ktorí svojmi lukmi a šípmi mierili na 
prechádzajúce bizóny, zubry, kone, jelene a diviaky. Keď boli 
rastliny a zvieratá zdomestikované, nomádsky spôsob života 
lovcov a zberačov pred 6 000 rokmi vymizol. A tak začalo 
obdobie neolitu. Z ľudí sa stali poľnohospodári, usadili sa 
a starali sa o krajinu okolo seba, budovali osady, využívali a 
regulovali vodné toky, vysušovali bažiny. Zasiahli do evolúcie 
prírody, ale postup bol pomalý a trval viac ako tisíc rokov. 
Z ľuďmi novovytvoreného prostredia malo úžitok mnoho 
druhov, vrátane tých domestikovaných. Všade, kam ľudia po 
celom kontinente prichádzali, vytvárali sieť malých osídel, 
ktoré podporovali biodiverzitu v otvorenom priestore. Ale 
ľudstvo sa postupne k prírode obrátilo chrbtom a stiahlo sa 
do väčších, ešte zaľudnenejších miest.

Za posledných dvesto rokov zanechala naša masívna spotreba 
fosílnych palív na zemi svoju stopu, ktorá sa každým dňom 
prehlbuje. Ľudstvo teraz zaťažuje celý svet a príroda sa ocitla 
v izolácii. Rovnováha bola porušená a svet sa mení. Ľudia sa 
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stali geologickou silou. Zmeny, ktoré sme spôsobili, sa dejú 
tak rýchlo, že len máloktorý druh s nimi dokáže držať krok. 
Zvieratá, ktoré sme v minulých storočiach milovali, sú zrazu 
v ohrození: vtáky, žaby, slimáky, hmyz – to, čo kedysi bývalo 
úplne bežné, je teraz vzácne. Naša jar stíchla, pretože las-
tovičky z našich miest miznú bez toho, aby sme si to vôbec 
všimli. 

Ale pri našom úteku do veľkomiest za sebou zanechávame 
rozsiahle územia, ktoré sme ešte prednedávnom vo veľkom 
počte obývali. Znovu zarastajú, stromy sa vracajú a s nimi 
aj veľké zvieratá ako vlky a supy – druhy, ktoré sme kedysi 
stratili, si znovu podmaňujú voľný priestor. Vracia sa divočina 
pomaly späť? 

Cesta k úžasným záberom 
Aby sme ukázali 20 000 rokov histórie divokých zvierat 
v Európe, strávili sme veľa času premietaním, snívaním a 
premýšľaním. Je vôbec možné nakrútiť film na tému, ktorej 
človek stopercentne nerozumie? Človek by musel byť úplný 
blázon, aby sa do takého dobrodružstva vrhol. Každý film 
je hazard a nadšenie je naším jediným vodítkom. A Príbeh 
lesa bol dvojnásobným hazardom, pretože sme pridali k 
priestorovej dimenzii aj tu časovú. Človek musí mať odvahu 
sa stratiť, aby sa opäť našiel. Náš scenár bol otvorený nepred-
vídateľnému, pochybám a prekvapeniam tak dlho, ako to len 
bolo možné. Scenáristi mali maximálnu slobodu. 

Na papieri je možné čokoľvek. A túto slobodu sme si udržali 
až do tej doby, než sa film strihal, čím sme poriadne skompli-
kovali prácu všetkým , ktorí majú na starosti harmonogram, 
rozpočet, vyhľadávanie lokalít a prácu so zvieratami. Celé 
scény napríklad cez noc zmizli v strižni a vynaložené úsilie 
prišlo navnivoč. Veľa času sme trávili špeciálne priamo na 
mieste s divokými zvieratami v snahe zachytiť určitý magický 
okamžik. V prírode nemôžete ovládať osvetlenie ako v štúdiu. 
Musíte čakať, obrniť sa trpezlivosťou a vnoriť sa do scenérie.

Nevedieť, kam mierimie, je jediným spôsobom, ako si zacho-
vať zvedavosť a túžbu dostať sa čo najbližšie. Ta nás poháňa 
od začiatku. Ide o to, porozumieť zvieratám, ku ktorým 
máme veľmi blízko, a ktoré tiež cítia, trasú sa túžbou alebo 
strachom a zdieľajú s nami naše teritórium a dejiny. Aby 
sme tieto emócie dostali k divákom, museli sme prestať byť 
vzdialeným pozorovateľom a ponoriť sa priamo do daného 
okamžiku, zúčastniť sa samotného života, vrhnúť sa do centra 
diania medzi zvieratá, ktoré sme „pozorovali”, a žiť v ich svete 
rovnako ako oni. 

Asimilácia
Asimilácia je technika, vďaka ktorej sa môžeme priblížiť na 
potrebnú vzdialenosť, aby sme mohli zachytiť emócie, ktoré 
hľadáme. Umožňuje nám znovu získať pocit dôvernosti, kto-
rý sa za storočia intenzívneho vybíjania vytratil. Divoká zver 
sa naučila pred ľuďmi automaticky utekať, a tento reflex je 
silnejší ako útek pred ich „prirodzenými“ predátormi. Je po-
trebné pochopiť, že táto stratégia prežitia nie je prirodzená. Je 
to dokonca nenormálne, keď si uvedomíme, že po tisícročia 
žili divoké zvieratá s ľuďmi v tesnej blízkosti. Niečo také je 
dnes možné zažiť už iba pod vodou alebo na najvzdialenej-
ších miestach, ako sú polárne oblasti alebo veľké národné 
parky, kde sme filmovali zábery k Oceánom a Putovaniu vtá-
kov. Asimilácia umožňuje zvieratám žiť bez strachu, chodiť 
si po svojom, ako si len zmyslia a ignorovať filmárov, ktorí sú 
tak blízko a majú za úlohu nakrútiť ich najlepšie momenty. 
Mláďa sa rodí s pocitom strachu, ale tiež s potrebou kontaktu 
a telesného tepla. Úlohou „asimilátora“ je čo najrýchlejšie po 
narodení mláďaťa prekonať tento jeho vrodený strach. Hraje 
vlastne rolu náhradnej matky. Musí sa postarať, aby sa s jeho 
prítomnosťou spojili príjemné okamžiky ako satie, spánok 
alebo hry. Na rozdiel od drezúry zvierat, asimilácia vytvára 

takmer symbiotický vzťah dôvery. „Asimilátori“ tvrdia, že 
človek musí mať materskej lásky na rozdávanie, aby túto prá-
cu, ktorá vyžaduje ešte rad ďalších vedomostí, mohol robiť. 
A musí im tiež byť neustále k dispozícii, pretože zvieratá 
nejaké voľné víkendy alebo dovolenka vôbec nezaujímajú… 

3.
Sprievodca filmom

Vydajte sa spolu so žiakmi na pomyselnú prechádzku lesom 
a sledujte jeho príbeh od konca doby ľadovej až po  súčas-
nosť. V jeho príbehu nájdete mnoho napínavých momentov, 
ktoré poslúžia ako motivácia k štúdiu ďalších častí učiva 
na rôznych predmetoch. Film ich spája do komplexného 
zážitku. Tu ponúkame možný smer cesty a jednotlivé 
pozastavenia.

3.1. Pred vzhliadnutím filmu

Téma: dokumentárny film
Pred návštevou kina môžete so žiakmi venovať čas zamysle-
niu nad rôznymi formami dokumentárneho filmu a pripraviť 
ich na filmový zážitok.

Otázky do diskusie:
• Pozeráte radi dokumentárne filmy?
• Ktorý ste naposledy videli?
• Kde najčastejšie dokumentárne filmy pozeráte – v televízii, 
alebo v kine?
• Ako sa odlišuje dokumentárny film od filmu hraného?
• Skúste popísať hlavné rozdiely.
• Ako podľa vás vyzerá typický dokumentárny film?
• O čom môžu dokumenty vypovedať?
• Môžu v dokumente hrať herci, alebo sa musí jednať čisto o 
realitu?
• Ako sa nakrúcajú historické dokumenty?
• Má dokumentárny film dopredu daný scenár, ako 
film hraný?
• Ako by podľa vás mohol byť nakrútený dokumentárny film 
o lese – čo bude hlavnou témou, kto bude vo filme vystupo-
vať, môže mať film o lese nejakých hlavných hrdinov?
• Akú úlohu bude mať vo filme o lese človek?
• Ako by ste nakrútili film o lese – na čo by ste sa zamerali, čo 
by ste do scenára zahrnuli, ako by ste sa na nakrúcanie pripra-
vili?

Pozrite si spolu trailer filmu a skúste znovu odpovedať na 
predchádzajúce otázky – o čom bude film Príbeh lesa , kto 
budú hlavní hrdinovia, akú bude mať film atmosféru?

Komentár:
Príbeh lesa zobrazuje skutočné zvieratá a popisuje určitú 
skutočnosť, nejedná sa však o vedecký film. Dôležitú úlo-
hu tu hrá štýl, pôsobenie obrazu, emócií a atmosféry, ktoré  
tvorcovia uprednostňujú pred zdieľaním informácií. Scény 
sú často inscenované, nejde iba o pozorovanie zvierat v ich 
prirodzenom prostredí. Je to iba jeden možný prístup z radu 
iných poňatí dokumentárneho filmu. Podľa typológie Billa 
Nicholsona (Úvod do dokumentárneho filmu, AMU, 2010, str. 
164) existuje mnoho rôznych prístupov a foriem: napríklad 
investigatíva a reportáž, dejepis, výskum a cestopis, denník, 
biografia, esej v ich forme,alebo napríklad svedectvá. Tie 
môžu byť naviac nakrúcané v niekoľkých možných módoch: 
výkladový, observačný, poetický, reflexívny a participačný. 
Príbeh lesa je nakrútený skôr v poetickom móde, to zname-
ná, že kladie dôraz na obrazový a zvukový rytmus, štruktúru 
a celkovú formu filmu. Nakoľko je prítomný aj komentár, 
ktorý dianie na plátne čiastočne vysvetľuje, jedná sa aj o mód 
výkladový, ten tu však neprevláda.
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Charakteristické znaky dokumentárneho prístupu Príbehu 
lesa:
Film nemá žiadneho konkrétneho sprievodcu, ktorý by fil-
mom diváka sprevádzal, ktorý by bol na plátne vidieť, preho-
váral do kamery a pod. Film ani nie je doprevádzaný žiadnou 
grafikou (vysvetľujúce grafy, ilustrácie, texty). Neuvedomuje-
me si ani prítomnosť tvorcov – tí neprichádzajú do kontaktu 
s aktérmi filmu, nesledujeme spôsob a priebeh nakrúcania. 
Zábery sú snímané filmovo, nie napríklad reportážne. Vní-
mame dej na plátne ako skutočný príbeh, v ktorom prebie-
hajú rôzne dejové línie (les a jeho premena, striedanie roč-
ných období, mikropríbehy jednotlivých zvierat, prítomnosť 
človeka a jeho rastúci vplyv). Film sleduje daný scenár, ktorý 
si kladie za cieľ predstaviť vývoj lesa v dlhom časovom úseku 
približne 12 000 rokov. Mnoho záberov preto bolo predom 
pripravených, starostlivo naplánovaných a inscenových s pou-
žitím vycvičených zvierat a hercov.

3.2. Po vzhliadnutí filmu

Téma: prvé dojmy
V prvom rade skúste sami zistiť, čo vašich žiakov zaujíma, 
aké témy ich oslovujú. Môžete byť prekvapený, že ich zaujmú 
iné časti filmu, ako by ste čakali. Vychádzajte z toho, čo ich 
upútalo. Zaznamenávajte témy a motívy, postavy a príbehy, 
ktoré spomenú – môžu byť nosné pre vašu ďalšiu diskusiu.

Sústreďte sa hlavne na to, či si všímali skôr jednotlivé časti 
príbehov konkrétnych zvierat, alebo či si uvedomili aj celkovú 
tému filmu – vývoj lesa v priebehu niekoľko tisíc rokov, prí-
tomnosť a vplyv človeka a apel na ochranu životného prostre-
dia. Tieto motívy nemusia byť na prvý pohľad pre menšie deti 
úplne čitateľné.

• Ako by ste popísali svoj zážitok z filmu?
• Aké slová vás napadajú?

(zábavný, napínavý, pekný, smutný, zaujímavý, poučný, nud-
ný, nezrozumiteľný, rýchly, pomalý, veselý…)

Vráťte sa k otázkam kladeným pred vzhliadnutím filmu 
a snažte sa na ne znovu hľadať odpovede:

• Čo je hlavnou témou filmu?
• Kto a čo vo filme vystupuje, má film nejakých hlavných 
hrdinov?
• Akú úlohu hral vo filme človek? 
• Skúste príbeh lesa prerozprávať svojimi slovami.
• Čo vás na filme najviac zaujalo, čo vám utkvelo v pamäti, čo 
sa vám páčilo a čo naopak nie a prečo?

Téma: nakrúcanie 
(Odkaz na obrazovú prílohu, časť 2. Nakrúcanie filmu) 

Žiakov bude určite zaujímať, ako sa film nakrúcal, hlavne 
niektoré dramatické scény. Na oficiálnych facebookových 
stránkach filmu sa dajú pozrieť videá z priebehu nakrúcania. 
Sú na nich zachytené napríklad scény s bežiacim stádom ko-
ňov aj spôsob nakrúcania detailov jednotlivých zvierat (zatiaľ 
len s francúzskym komentárom).
https://www.facebook.com/LesSaisons.lefilm/videos

Otázky do diskusie:
• Keby ste boli režisérmi a chceli natočiť film o lese, čo by ste 
k tomu potrebovali? 
• Ako podľa vás vznikali jednotlivé scény?
• Nakrúcali sa na jednom mieste, alebo sa filmový štáb musel 
presúvať?
• Koľko ľudí sa na nakrúcaní podieľa?
• Skúste si predstaviť, ako sa dá nakrútiť záber cválajúceho 
stáda v lese.

Komentár:
Najviac otázok isto vzbudia scény loviacich vlkov a potom tiež 
ľudských lovcov. V priebehu nakrúcania nebolo zranené žiad-
ne zviera, takže môžete žiakov uistiť, že sa nikomu nič nesta-
lo. Vysvetlite im, ako také scény vznikajú a prečo vo filme sú. 

Filmové prostriedky umožňujú vytvárať dojem, že divák 
niečo sleduje, aj keď to fakticky na plátne nie je zobrazené. 
Predovšetkým strih, vhodné umiestnenie kamery, filmový 
trik a tiež zvuk pomôžu filmárom naznačiť javy, ktoré by inak 
nakrútiť nemohli.

V komentároch tvorcov k nakrúcaniu je zmienená technika 
asimilácie, ktorá umožňuje dostať sa k zvieratám dostatočne 
blízko a pritom zachytiť ich prirodzené správanie. Niektoré 
scény vyžadovali dlhé a trpezlivé čakánie na vhodný záber, 
iné boli priamo zinscenované.  Je to vidieť na záberoch z na-
krúcania, kde napríklad konské stádo cvála vopred vytýčenou 
trasou sledované štvorkolkou s kameramanom a ďalšími 
doplnkovými kamerami. Dnes sa dajú k nakrúcaniu využiť aj 
drony, hlavne pre zábery z vtáčej perspektívy.

Pri nakrúcaní sa podieľal veľký štáb, okrem režiséra, scenáris-
tu a hlavného kameramana je to celý rad technických profesií 
a asistentov zaisťujúcích dokonalé zábery. Dôležitú rolu hrajú 
aj zvukári, osvetlovači a ďalší.

Téma: lokality
Hoci film pojednává o histórii lesa a jeho vývoji od doby ľado-
vej, scény sú nakrúcané v súčasnosti a bolo teda nutné nájsť 
správne lokality, ktoré by odpovedali zámerom scenára.
Film sa nakrúcal na mnohých miestach, niektoré zábery sa 
nakoniec do finálneho strihu ani nedostali. Štáb cestoval za 
konkrétnymi zvieratami a typmi krajiny po celej Európe. Prej-
dite si so žiakmi zoznam lokalít s popisom scén, ktoré sa na 
danom mieste nakrúcali. Väčšinou sa nakrúcalo v prírodných 
parkoch a rezerváciách, v ktorých stále žijú divoké zvieratá.

Miesta nakrúcania:
FRANCÚZSKO
Ain (Rhónske Alpy)
Villars les Dombers: Les v Dombes
Chambereins les Ayots, Saint Trivier sur Moignans: Vĺčatá
Saint-André-de-Corcy: Prvé kroky malej srnky
Brenaz: Úkryt, medvede vynárajúce sa z lesa
Le Grand Abergement: Zábery z dronov, zasnežený les 
Hauteville-Lompnes: Rys loviaci mladú srnku
Brenod, úžľabina u Lechaud, Montluel, vodná nádrž 
pri Mouilles: Prví ľudia
Hotonnes, plateau du Retord: Zima v jure

Allier (Auvergne)
Mariol: Osie hniezdo

Alpes-Maritimes (Provence-Alpy-Azurové pobrežie)
Thorenc: Zábery rezervácie v Monts-d’Azur
Saint-Martin-Vésubie: Zábery národného parku
v Mercantour

Ardennes (Champagne-Ardenne)
Signy-l’Abbay: Čierne labute stavajúce hniezda

Aveyron (Midi-Pyrénées)
Aubrac Laguiole: Zvieratá medzi kvetinami

Bouches-du-Rhône (Provence-Alpy-Azurové pobrežie)
Salin-de-Giraud, sídlo v Les Marquises: Kone klusajúce v par-
ku Camargue
Saintes-Marie-de-La-Mer, chyža v Cacharel: Stádo býkov
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Calvados (Basse-Normandie)
Cléville: Bzučiace včely
Bretteville-sur-Laize, Boulon: Zábery vtákov

Cantal (Auvergne)
Mourjou: Gaštan, prútnatec metlovitý 
Côte d’Or (Burgundsko)
Couchey: Rôzne zvieratá medzi kvetinami – srnčatá, lasičky, 
diviaky, liščatá

Drôme (Rhonské Alpy)
Font d’Urles: Snežné sovy a keltská mohyla

Finistère (Bretaň)
Doualas: Kláštor svätého Františka

Gard (Languedoc-Roussillon)
Alés: Búrky
Centrální Indre-et-Loire
Ballans Miré: Kmeň a volavka

Isère (Rhonské Alpy)
Lans en Vercors, vrchovina pri  Gagères: Rastúci dub

Jura (Franche-Comté)
Crotenay: Žeriavy v jesennom lese
La Châtelaine, les pri Cul-des-Forges: Iskry, rúbanie lesa
Brainans: Kos a narušiteľ

Centrálne Loire-et-Cher
Vernou en Sologne, les pri La Borde: Lov
Chambord, zámok pri Chambord, Bois Trémal: Trúbenie 
jeleňa, lov

Centrálne Loirte
Briare, oblasť La Sente des Mulets: Kráľovská flotila, orlovec 
riečny
Orléans: Volavka, rybár (vták) a rieka
Saint-Benoît-sur-Loire, ostrov v Mahyses: Vydry, líška

Lot-et-Garonne (Aquitaine)
Pont-Sainte-Marie, oblasť Les Gravas: Šťastná žatva
Sain-Front-sur-Lémance, zámok v Bonaguil: Vojnový kôň
Montpezat: Zámok

Lozère (Languedoc-Roussillon)
Nasbinals, oblasť Les Nègres: Kvetiny

Marne (Champagne-Ardenne)
Massiges: Moderná doba, prvá svetová vojna

Haute-Marne (Champagne-Ardenne)
Chameroy: Diviak v ruji

Nièvre (Burgundsko)
Cosnes-sur-Loire: Žeriavy v jarnom lese

Oise (Picardie)
Chantilly: Sídlo v Chantilly a les
Rosières, ovocný sad: Srnka utekajúca pred pesticídmi
Baie de Somme: Tulene v zálive v Somme

Orne (Basse-Normandie)
Flers: Žeriavy na vidieku v Normandii

Pas-de-Calais (Nord-Pas-De-Calais)
Berk: Kmeň pri ústí rieky

Puy-de-Dôme (Auvergne)
Espinasse: Zábery z dronov, kmeň stromu
Clermont-Derrand: Búrky

Pyrénées-Atlantiques (Aquitaine)
Banca a Urepel, les v Baigorry a Saint-Just-Ibarre,
les na hore v Belchou: Lovenie koristi
Laruns, údolie v Ossau: Letiace supy

Hautes-Pyrénés (Midi-Pyrénées)
Údolie v Barousse: Tetrovy

Pyrénés-Orientales (Languedoc-Roussillon)
Les Angles, zvieracia rezervácia: Medveď sa ukladá
k zimnému spánku

Rhôna (Rhonské Alpy)
Courzieu: Vidiek

Savoie (Rhonské Alpy)
Modane, Bramans, Aussois, horské sedlo Mont Cenis,
údolie v Orgère: Svište vidia prichádzajúceho medveďa,
kozorožce pozorujú medveďa, cesta medveďa a jeho útek

Haute-Savoie (Rhonské Alpy)
Talloires, Roc de Chère a okolité krajiny, Pringy:
Les a prérie
Les Houches, Parc des Merlets: Svište vidia prichádzajúceho 
medveďa
Saint-Gervais-les-Bains, Le Nid d’Aigle:
Kozorožce pozorujú medveďa
Paríž (Ile-de-France)
Paríž: Place de la Concorde

Deux-Sèvres (Poitou-Charentes)
Bessines: Bernikly veľké na prechádzke

Somme (Picardie)
La Chaussée-Tirancourt, Parc de Samara:
Nový svet, domov v neolite 

Haute-Vienne (Limousin)
Limoges: Búrky

Esonne (Ille-de-France)
Ormoy: Tichý les

ZAHRANIČIE
Holandsko
Oostvaardersplassen park, Lelystad: Veľké stádo kopytníkov v 
Holandsku, letecké zábery na stáda koní

Poľsko
Národné parky Bielowiecza a Biebrza, oblasť Podlaskie: Zu-
bor, lesy, vrany

Rumunsko 
Medvedia rezervácia Libearty v Zarnesti, Brasov: Medvede, 
medvieďatá

Spojené kráľovstvo
Rybia farma Rothiemurschus, Aviemore, Skotsko: Orlovec 
loviaci ryby

Nórsko
Vysočina v severnom Nórsku: Doba ľadová
Národný park Dovrefjell, Hjerkinn: Stádo pižmoňov
Oppdal: Jelene v snežnej búrke

Švajčiarsko
Bulle, kanton Fribourg: Kŕdeľ hniezdiacich piniek
Vallorbe, kanton Vaud: Rieka a vodnár potočný
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Téma: zvuk vo filmu
Zvuk hraje vo filme veľmi dôležitú úlohu. Skúste si najprv 
pustiť znovu trailer filmu bez zvuku.  Ako na žiakov pôsobí? 
Dobre zaznamenané prírodné zvuky podtrhnú pôsobenie 
jednotlivých záberov. Okrem zvukov a ruchov má film aj 
hudebnú složku, ktorú zpracoval významný francúzsky skla-
dateľ filmovej hudby. Hudba dokáže zásadne ovplyvniť atmo-
sféru vo filme.

Otázky do diskusie:
• Skúste zavrieť oči a predstavte si, že ste v lese. Čo počujete?
• Kto a čo vytvára v lese zvuky? Ako zvuky vznikajú? 
• Poznáte zvuky niektorých lesných zvierat? Viete ich 
napodobiť?
• Poznali by ste niektoré zvieratá z filmu podľa zvukov,
ktoré vydávajú?
• Ako na vás pôsobí hudba z filmu? Poznáte niektoré
nástroje?

Komentár:
Na francúzskych oficiálnych stránkach filmu nájdete aj dve 
ukážky hudobného doprovodu filmu od francúzskeho skla-
dateľa Bruna Coulaisa. http://www.lessaisons-lefilm.com/
support/la-bande-annonce/bande-originale/ Pre soundtrack 
použil najrôznejšie nástroje typu zvončeky, marimba, vibra-
fón, harfa a ďalšie. Pracoval s priestorovým efektom a do in-
štrumentálnych skladieb zakomponovával zvuky lesa a zvie-
rat. Na stránke http://www.prirodainfo.cz môžete nájsť veľký 
archív zvukov zvierat, ktoré si môžete v škole prehrať.

Téma: príbeh lesa
(Odkaz na obrazovú prílohu, časť 3. Zoznam zvierat, ktoré sa 
vo filme vyskytujú) 
Motívov vzťahujícich sa k učivu v jednotlivých predmetoch je 
vo filme veľa. Zhrnuli sme niektoré hlavné do siete tém, ktoré 
sledujú dve dejové línie:
• vývoj lesa od poslednej doby ľadovej s postupnými zásahmi 
človeka
• striedanie ročných období v lese a lesný ekosystém
Spoločne so žiakmi tieto dve línie postupne sledujte a znovu 
si tak prejdete obsah a odkaz filmu Príbeh lesa. Váš vlastný 
príbeh môžete zaznamenať formou denníka, rozprávania, 
obrazových koláží a podobne.

Prehľad vzdelávacích motívov – vývoj lesa:

Koniec doby ľadovej a premena európskej krajiny
• večná zima v Európe
• niektoré zvieratá odchádzajú na sever za zimou (napr. stáda 
sobov) a prichádzajú iné (európsky zubor)
• ako sú zvieratá prispôsobené na zimu (napr. pižmoň má 
oproti zubrovi zavalitejšie telo, kratšie nohy, hustejšiu srsť)

Zlatá éra lesa
• príčina zmeny klímy, premena krajiny po dobe ľadovej
• rozšírenie lesa v Európe
• les žije svojím prirodzeným životom, tzv. zlatá éra lesa
• človek ako lovec a zberač žije v súlade s lesom, uctieva ho

Premena lesa vplyvom ľudského pôsobenia
• lúky, pastviny a polia – priestor pre iné druhy zvierat a hmy-
zu, viac svetla
• človek domestikuje niektoré zvieratá, les postupne ustupuje 
poliam
• drevo využívané pre ľudské potreby
• les ustupuje mestám, priemyslom a poľnohospodárstvu
• človek lesy znovu vysádza, majú však iné usporiadanie a zlo-
ženie, sú pretnuté cestami, prispôsobené pre lov a lesnícku 
správu
• zvieratá utekajú do hôr a miznú z európskych lesov aj z dô-
vodu vyhubenia 

Dnešné lesy
• zmena usporiadanie lesa
• lesná monokultúra
• úbytok potravy a prirodzeného prostredia pre zvieratá
• prírodné rezervácie a ochrana prírody
• pozostatky európskych pralesov, slovenské pralesy – napr. 
http://pralesy.sk 

Komentár:
V poslednej dobe ľadovej (cca 22 000–13 000 rokov pred. n.l.) 
panovalo v Európe veľmi suché a chladné podnebie. Snehu 
nebolo toľko, bolo sucho. Veľkú časť pevniny pokrývali ľadov-
ce, ďalej polárna púšť a stepy. Les sa tu takmer nevyskytoval. 
Teplota bola o 4–6 °C nižšia ako dnešné priemerné teploty. 
Od obdobia približne pred 13 000 rokmi sa začala Európa 
oteplovať a zvýšila sa aj vlhkosť, čo so sebou prinieslo aj po-
stupný návrat lesov, najprv ostrovčekovito a neskôr súvisle, 
hlavne lesov listnatých a zmiešaných. Ďalej dochádzalo k vý-
kyvom klímy a striedaniu chladnejších a teplejších období. 
V dobe medzi 7 000–5 000 rokov pred.n.l. sa v Európe výrazne 
rozšírilo poľnohospodárstvo, zatiaľ ale malo na zalesnenie 
skôr malý vplyv. Človek lesy vypaľoval, aby urobil priestor 
pre pole. V oblasti Slovenska sa človek trvalo usídlil asi 4 000 
rokov pred. n. l., na les ale zásadný vplyv nemal. Ešte okolo 
roku 1 000 n. l. bolo 80% nášho územia pokrytých súvislým 
lesom, v ktorom rástli hlavne duby, vo vyšších polohách 
buky, jedle a v najvyšších smreky. Okrem nich sa v lesoch 
nachádzali aj ďalšie druhy stromov (lipy, javory, jelše, borov-
ice, …). Od tej doby sa tiež podnebie nijak výrazne nezmeni-
lo. Postupne však vplyv človeka na naše lesy zosilil s rozvojom 
poľnohospodárstva a rastom populácie. Obdobie 18. a 19. sto-
ročia prinieslo výrazné zásahy do vývoja lesa (ťažba, vyhube-
nie niektorých druhov zvierat, lesníctvo a riadené vysádzanie 
určitých drevín a zmena skladby lesa) a 20. storočie potom 
naviac priemyslové znečištenie ovzdušia a odumieranie le-
sov, ale tiež pokusy o ochranu prírody a témy udržateľného 
rozvoja.

Téma: Ročné obdobia a život v lese
S pomocou sledovania jednotlivých ročných období môžete 
popísať život v lese.
Prehľad niektorých vzdelávacích motívov – život v lese

Jar
• Poschodia lesa ako poschodia domu. Každé poschodie obý-
va iný obyvateľ, poznáš, kto kde býva a prečo?
• Mláďatá zvierat – ako sa volajú, kto tvorí zvieraciu rodinu 
• Ako prvé sa v lese zelená spodné poschodie, stromy ešte 
nemajú listy a prepúšťajú do prízemia viac svetla. Aké poznáš 
lesné byliny, aké majú kvety a farby?

Leto
• Čím sa živia zvieratá v lese – čo všetko sa dá v lese využiť? 
• Čím by sa v lese mohol živiť človek?
• Potravinový reťazec
• Skupiny zvierat – v akých skupinách zvieratá žijú? (svorka, 
stádo, roj...)
• Les a lúka – v čom sú hlavné rozdiely? 
• Strom v lese a strom na lúke – čím sa odlišujú?

Jeseň
• Parohy a rohy – aký je rozdiel? Čo zostává celý život a čo 
zvieratá zhadzujú? Rozpoznáš tvary parohov a rohov?
• Zvieracie súboje – o čo zvieratá bojujú a súperia?
• Príprava na zimu – ktoré zvieratá odchádzajú do teplejších 
krajín?

Zima
• Zimný spánok – ktorá zvieratá sa v lese ukladajú k zimnému 
spánku a ako zimu trávi ostatná zver?
• Pelechy zvierat – aké poznáš druhy zvieracích obydiel? 
(nora, dutina stromu, hniezdo v korune...)
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• Potrava v zime – čo môžeme zveratám do lesa v zime pri-
niesť, čím ich naopak kŕmiť nemôžeme ?

Stopy zvierat 
Téma: náš les
Ak máte v okolí školy les, určite by bolo zaujímavé ho so  
žiakmi po vzhliadnutí filmu navštíviť. Sledujte, či ho teraz 
budú vnímať inak. Ak je možné, zistite históriu daného lesa 
– bol tu vždy, bol pôvodne súčasťou väčšieho lesného celku, 
ktorý ustupuje, alebo sa naopak dnes tento les rozrastá? 
Nechajte žiakov vypracovať správu o tomto lese. V súvislosti 
s úlohou, ktorú vo filme Príbeh lesa hraje človek, sa 
ponúkajú aj otázky, ako jednotliví žiaci môžu prispieť 
k ochrane lesov. 

• Aké informácie o vašom lese môžete zistiť a kde?
• Aké stromy v lese rastú, ktoré zvieratá tu môžete stretnúť?
• Podarí sa vám nejaké zachytiť fotoaparátom alebo kamerou?
• Rozpoznáte stopy zvieracieho života? Zaznamenajte ich.
• Sú tu vidieť stopy ľudského pôsobenia? A aké? Zaznamenaj-
te ich.
• Ako sa tento les líši od lesa, ktorý bol zobrazený vo filme? 
Aké hlavné rozdiely pozorujete?
• Ktoré druhy stromov tu rastú najviac? Nájdete tu rôzne staré 
stromy? Ktoré prevládajú?

Komentár:
Na Slovensku dnes už v podstate neexistujú lesy, ktoré by nie-
kedy v minulosti neboli ovplyvnené človekom. Avšak existuje 
niekoľko oblastí  pralesov alebo pralesových zvyškov. Na webe 
http://pralesy.sk nájdete ich prehľad, popis ich významu aj 
fotografie.

4.
Dôležité kontakty,

organizačné informácie

Premiéra filmu: 5. mája 2016

Autori textu: 
Linda Arbanová, Aleš Paroulek, Martina Pašteková
Aeroškola, Aerofilms a Asociácia slovenských filmových klu-
bov 2016

Distribúcia:
Film Príbeh lesa distribuuje na Slovensku Asociácia sloven-
ských filmových klubov vo verzii s českým dabingom.

Asociácia slovenských filmových klubov /ASFK/
Brnianska 33
811 04 Bratislava

Tel.: +421 2 54652018, +421 2 54652019
Fax: +421 2 54652017
E-mail: asfk@asfk.sk

7
/
7

Metodika pre učiteľov

Metodika pre učiteľov

http://pralesy.cz

	h.gjdgxs

