Jak se žije v Praze
Praha je veliké starobylé město. Z kopce Petřína
vypadá jako moře domů a věží. Je tu hodně kulturních
památek.
V Praze můžeme snadno zabloudit. Někde není nouze
o hluk a křik. Často blikají a svítí světla. V ulicích jezdí
auta, tramvaje, autobusy a motocykly. Velké křižovatky
řídí semafory. Celé město spojuje metro.
Řeka Vltava rozděluje Prahu jako modrá stuha.
Její břehy spojují mosty.
Najdeme tady i zoologickou
zahradu, spoustu hřišť a parků.
Za jak dlouho bychom asi celé
město obešli?

Z následujících slov sestav
h

další větu o Praze:
láká, divadel, k návštěvě, nás, množství. Větu napiš.

Vysvětli, co znamenají slova tramvaj, město, Praha, semafor, památka.
h

!

Každé slovo má svůj význam.

1 Z úvodního textu si vyber slovo, o kterém jsme ještě blíže nemluvili.
Vysvětli, co znamená. Opiš větu, z níž jsi slovo vybral(a).
2 Utvoř jednu větu tázací a jednu větu přací alespoň k jedné fotografii na
této straně.
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• Ze slov se pokuste sestavit i jiné věty. Je jejich význam stejný?

Jak se žije v Praze

3 Vyberte si ve dvojicích jednu fotografii a připravte o ní rozhovor.

4 Přečti si básničku a řekni, co vidíš na obrázku.
Vltava
Odmalička se schovává
pod mosty, které potkává.
Rackové ji pak hledají
a pořád se jen chechtají…
(Jiří Havel)
Opiš dvojice slov, která se rýmují.
Proč se říká, že se rackové chechtají? Spočítej, kolik je krátkých
a dlouhých slabik ve slovech na třetím řádku. Kolik slabik má nadpis?
Proč jsou na konci tři tečky?
5 Pověz mladšímu kamarádovi, jak se má chovat na ulici.
Vzor: Choď po pravé straně chodníku.
Ulici přecházím vždy pozorně. Nevstupuji bez rozhlédnutí do vozovky.
Na ulici si nikdy nehraji. Ostatním chodcům se pozorně vyhýbám.
Při přecházení se rozhlédnu na obě strany.
První utvořenou větu napiš. O který druh věty se jedná?

• Co víte o Národním divadle? Další informace najdete např. v publikaci Praha, z edice Památky
z Nakladatelství Fraus.
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