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O KRAJINĚ KOLEM NÁS   UČ 5 / PK 1 

 DÍLČÍ CÍLE:  Žák popíše krajinu kolem sebe – krajinu 
své obce. 
Žák rozliší prvky v krajině vytvořené přírodou a člo-
věkem. 
 NAVRHOVANÝ POČET VYUČOVACÍCH HODIN:  1

ČINNOSTI 
ÚVOD 
V úvodní hodině doporučujeme dát žákům nejprve 
prostor, aby si prohlédli novou učebnici a prolistovali 
si ji. Otázka: O čem si budeme v tomto školním roce po-
vídat? Která témata vás zaujala? Co vás bude zajímat?
Doporučujeme to, co žáci řeknou, zapsat na tabuli. 
Zároveň je motivujeme, aby sami kladli otázky. Tyto 
otázky si zapisujeme a při probírání daného tématu 
na ně odpovíme. Na závěr směřujeme k tomu, aby žáci 
sami zjistili, že se budou v tomto pololetí věnovat naší 
vlasti, České republice, a že začnou tím, co mají nejblí-
že – krajinou kolem sebe.

KRAJINA, KDE ŽIJU
Otázka: Jaká je krajina kolem nás? Žáci ve dvojicích 
diskutují o tom, jak vypadá krajina v jejich nejbližším 
okolí, v jejich obci. Necháme žákům určitý čas na de-
batu, poté je požádáme, aby řekli své postřehy nahlas.

Doporučujeme vyzvat jednu dvojici, pak druhou, 
třetí atd. a žákům sdělit, že se nemají opakovat. Takto 
uděláme dvě kola a pak už necháme mluvit jen ty, kte-
ří ještě mají nápady a chtějí se o ně podělit. Popis kra-
jiny zapisujeme na tabuli, snažíme se při tom struk-
turovat zápis a oddělit od sebe věci, které vytvořila 
příroda a které vytvořil člověk. 

V případě, že žáci brzy vyčerpají témata, povzbudí-
me je dalšími otázkami: Proč městem protéká řeka? 
Kam se vydáme na výlet? Odkud budeme mít nejlepší 
výhled? Kdo u nás žije? Kde bychom chtěli žít? 

Žáky vyzveme, aby se podívali na jinou krajinu, kte-
rou někdo nakreslil do učebnice na s. 5. 

Úkol: Prohlédněte si obrázek. Popište, co na něm vi-
díte. Dáme žákům čas, aby si mohli obrázek prohléd-
nout a diskutovali o něm ve dvojici. 

Otázka: Jak se liší krajina kolem vás od krajiny na 
obrázku? Doplňující otázky: Chybí nám v naší krajině 
něco? Máme něco, co na obrázku není? Žáci by měli 
sami dospět k závěru, že krajiny jsou různé, liší se od 
sebe, ale v řadě věcí jsou si podobné – to proto, že 
všechny krajiny jsou naše. Dále žáky vyzveme, aby se 

zamysleli nad tím, kde se všechny ty věci kolem nás 
vzaly, kdo je vytvořil. 

Otázka: Které věci na obrázku vytvořili lidé a které 
vytvořila příroda? Vrátíme se k zápisu na tabuli a spo-
lečně s žáky o otázce debatujeme.

Řešení: Příroda vytvořila ráz krajiny – kopce a nížiny, 
řeku, údolí kolem řeky a stromy. Lidé tuto přírodní kra-
jinu přeměnili, vystavěli v ní město a továrnu, cesty – sil-
nice a železniční trať, most přes řeku, část přetvořili na 
pole, která obdělávají.

ZÁVĚR
Ukážeme žákům fotografi e z různých míst naší země, 
které jsou více či méně změněny člověkem (viz PK1 + 

). Necháme žáky, aby si jednotlivá místa prohléd-
li a vybrali tu krajinu (ten obrázek), která je zaujala, 
a k ní si stoupli. Doplňující otázky: Jak se krajina na 
fotografi i liší od naší krajiny? Co vás zaujalo? Proč jste 
si vybrali právě tuto krajinu? Které věci v ní vytvořil člo-
věk? Které věci vytvořila příroda? Necháme odpovídat 
jen ty žáky, kteří chtějí. Není nutné chtít odpovědi od 
všech, někteří se o své pocity nebudou chtít podělit 
s ostatními.

O KRAJINĚ KOLEM NÁS 

o krAJINĚ koleM NÁs 5

jaká je krajina kolem nás? proč městem protéká řeka? kam se vydáme na výlet? odkud 
budeme mít nejlepší výhled? kdo u nás žije? a kde bychom chtěli žít?

Prohlédněte si obrázek. Popište, co na něm vidíte. Jak se liší krajina kolem vás od krajiny 
na obrázku? které věci na obrázku vytvořili lidé a které vytvořila příroda?

V letošním roce budeme přemýšlet o věcech a lidech kolem nás. Kde se tu vzali a proč tu 
jsou. Poznáme naše nejbližší okolí i vzdálená místa. Poznáme svět, který nás obklopuje. 
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OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS   UČ 6 

 DÍLČÍ CÍLE:  Žák popíše místo podle mapy.
Žák zodpoví geografi cké otázky.
Žák vyjmenuje sobě dostupné zdroje informací. 

 POMŮCKY:  dostupné zdroje informací, které máme do-
stupné ve škole (vybereme ty, se kterými chceme, aby 

žáci v hodinách vlastivědy pracovali): encyklopedie, po-
čítač s připojením k internetu, tablet, turistické mapy, 
atlasy Česka (lze i atlas konkrétního kraje, autoatlas), 
geografi cké a cestopisné časopisy Lidé a země, Koktejl, 
Místa Česka; fotografi e a pohlednice z různých míst 
Česka; turistických center atd. 

Tyto zdroje doporučujeme přizpůsobit tématu ho-
diny, aby se žáci v množství informačních zdrojů ne-
ztratili.

OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

obJeVuJeMe sVĚt koleM NÁs6

svět kolem nás začíná v našem nejbližším okolí – v okolí našeho bydliště, v naší obci. rozši-
řuje se stále dál, podle toho, co nás zajímá a co o něm chceme vědět. abychom mohli svět 
kolem nás objevit, budeme potřebovat informace. kde je můžeme najít? 

1     Jaké zdroje informací znáte? sepište si je.

2     Na obrázku vidíte různá místa na území Česka. Poznáte je? 

Na obrázku jsou také lidé. Kladou si otázky, které jim umožní více poznat zobrazená místa. 
Vyzkoušejte si to! Odpovězte na jednotlivé otázky. 

3     Z jakých zdrojů jste zjistili odpovědi na otázky?

Co 
tam je?

Kde 
to je?

Proč 
to tam je?

Jak 
se to 

změnilo 
v průběhu 
minulých 

let?

Jak 
to bude 
vypadat 

v budoucnu?
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 OKRUHY Z RVP ZV:  Rozmanitost přírody
 CÍLE RVP ZV: Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka.
 KLÍČOVÉ KOMPETENCE: komunikativní, sociální a personální
 PRŮŘEZOVÉ TÉMA: Environmentální výchova (Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí)
 NAVRHOVANÝ POČET VYUČOVACÍCH HODIN:  1
 ZDŮVODNĚNÍ: Kapitola Objevujeme svět kolem nás uvádí zeměpisnou část učebnice Společnost pro 4. roč-
ník. Zařazujeme ji na úvod, protože žákům představuje zdroje informací, se kterými budou pracovat v prů-
běhu celého pololetí a které je provázejí i v jejich osobním životě. Vede žáky ke zkoumání a objevování širo-
kého okolí a ukazuje jim, jak mohou poznat zákonitosti a vztahy v krajině kolem sebe. Kapitola vychází ze 
zkušeností žáků s využíváním různých pomůcek a zdrojů informací, které rozšiřujeme o další, klíčové pro 
geografi ckou část učiva Společnost.
 LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY: 

BERRY, R.: Th inking geography: Macmillan humanities VELS Level 6. Macmillan Education Australia, 2006. 

 INFORMACE PRO UČITELE 

Geografi e neboli zeměpis je věda zabývající se 
krajinnou sférou a zkoumající vzájemné vztahy 
mezi přírodním prostředím a lidskou společnos-
tí v prostoru a čase. Pro zjištění souvislostí a vy-
hodnocení možných následků či při hledání pří-
čin pracují geografové s různými zdroji a daty. 
Data můžeme rozdělit podle zdrojů na primární 
a sekundární. Primární data jsou taková, která 
jsou získána přímo pro dané účely, jedná se o su-
rová data. Často jsou to ty informace, které pří-
mo zjistíme aktivní prací v terénu. V rámci geo-
grafi e je to především terénní průzkum daného 
území, dotazníkové šetření nebo pozorování, te-
rénní mapování, měření a pořizování fotografi í. 
Sekundární data byla získána pro jiné účely, než 
jsou ty naše. Jsou již zpracovaná v určité podobě 
a my je jen přejímáme. Patří sem například gra-
fy, tabulky, informace z internetu a z veškerých 
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ČINNOSTI 
 MOTIVACE:  Vyprávíme žákům, kde jsme byli na výle-
tě. Vybereme místo z našeho okolí. Místo popíšeme 
jen zhruba, například v blízkém okolí, tam v lese apod. 
Úkolem žáků je, aby kladli takové otázky, na které od-
povídáme jen ANO × NE, ale ze kterých zjistí, kde jsme 
byli na výletě. Podněcujeme žáky, aby se ptali, případně 
pátrali – nebráníme jim použít jakékoli zdroje informa-
cí, s nimiž mohou v hodinách vlastivědy pracovat.

JAKÉ ZNÁM ZDROJE INFORMACÍ?
Otázka: Jaké zdroje informací znáte?

Žáci pracují nejprve ve dvojicích a sepisují zdroje in-
formací. Poté jsou vyzváni, aby to, co sepsali, napsali 
na tabuli ve třídě. Shrneme, co je napsáno – některé 
zdroje se budou opakovat, z čehož vyvodíme, že je 
používají nejčastěji, vyzdvihneme i ty, které jsou na-
psané jen jednou – někteří na ně možná zapomněli, 
někteří je nepoužívají vůbec.

OBJEVUJEME SVĚT 
PROSTŘEDNICTVÍM OTÁZEK
Žáci pracují s obrázkem v učebnici na s. 6. Nejprve 
necháme žákům prostor, aby si obrázek prohlédli a 
prozkoumali zobrazená místa. Zeptáme se, zda ně-
která místa poznali, a potvrdíme, nebo vyvrátíme 
jejich domněnku. Společně se podíváme na první 
obrázek zachycující město Prahu a zodpovíme si jed-
notlivé otázky: Co tam je? Kde to je? Proč to tam je? 
Jak se to změnilo v průběhu let minulých? Jak to bude 
vypadat v budoucnu? Nabídneme žákům různé zdroje 
informací, které máme ve třídě dostupné, například 
nástěnnou mapu, atlas České republiky, plán města 
Prahy, fotografi e nebo pohledy Prahy, počítač s připo-
jením k internetu, encyklopedie, knihy, časopisy. Po-
stupně je vybízíme, aby odpověď na otázku hledali ve 
zdrojích, které máme ve třídě. Není nutné, aby zjistili 
odpovědi na všechny otázky. Je v pořádku, když ně-
které otázky zůstanou nezodpovězené, pravděpodob-
ně nebudeme mít ve třídě všechny dostupné zdroje. 

Poté žáky rozdělíme do 4 skupin, každé skupině přiřa-
díme jeden pohled z obrázku a necháme je zjistit odpo-
vědi na otázky. Jednotlivé skupiny představí, co zjistily.

Otázka: Z jakých zdrojů jste zjistili odpovědi na otáz-
ky? Doplňující otázka: Které z nich jsme v úvodu hodiny 
nezmínili? Doplníme si na tabuli další zdroje informací. 

Pro doplnění doporučujeme vzít jiný fi x nebo křídu, 
aby žáci viděli, že tyto zdroje neuvedli, ale že se o nich 
dozvěděli. 

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ
4 Žáci pracují s obrázky v učebnici na s. 7. Disku-

tujeme o dalších zdrojích informací, které nejsou na 
obrázcích zachyceny, a opět doplníme zápis na tabuli 
z úvodu hodiny. 

5 Otázka: Které aktivity nám umožňují získávat 
informace venku, aktivním průzkumem terénu?

Řešení: Ke zjištění informací venku nás vede měření 
v terénu, dotazníkové šetření, terénní výzkum a aktivní 
pořizování fotografi í. Ostatní zdroje informací jsou tzv. 
sekundární – tedy jen předávají informace zjištěné v te-
rénu nějakou formou (text, obrázek, graf, mapa apod.).

ČTENÍ V KRAJINĚ
Hodinu uzavřeme prohlídkou fotografi e v učebnici na 
s. 7 a diskuzí o tom, co z fotografi e vyčteme. Je zcela 
v pořádku, když každý z žáků vidí na fotografi i něco 
jiného, proto podporujeme různé názory a nenechá-
me žáky sklouznout k jednomu stejnému řešení. Mís-
to fotografi e z učebnice doporučujeme použít reálnou 
fotografi i z okolí vaší obce. Žáci pak mohou dané mís-
to prozkoumat v terénu, například o víkendu s rodiči 
nebo v rámci terénního cvičení.

obJeVuJeMe sVĚt koleM NÁs 7

Informace a jejich vyhledávání nás budou provázet celou dobu. Pojďme si ukázat, kde všu-
de můžeme informace získávat. Pro některé nám stačí pohodlí domova, ale pro jiné bude-
me muset i do terénu. 

4     které zdroje informací využíváte nejčastěji? A které jste 
naopak doposud vůbec nepoužili? 

5     které aktivity nám umožňují získávat informace venku, 
aktivním průzkumem terénu? 

Víte, že řada informací 
se ukrývá právě v kraji-
ně okolo nás? Stačí mít 
oči otevřené a naučit 
se v krajině číst. Po-
dívejte se na obrázek. 
Co na něm vidíte? 

Každý z nás vyčetl 
z obrázku něco jiného. 
Jak najdeme pravdu? 
Abychom si byli jistí, 
museli bychom využít 
dalších zdrojů informací. 

Svět kolem sebe objevujete 
každý den. Všímejte si, jak 
se mění, když jdete do ško-
ly. Co všechno jste cestou 
viděli? Popište to ostatním 
spolužákům a porovnejte 
vaše cesty. 

Co mně 
napoví 

učebnice?

Co vyhledám  
v atlasech 
a v mapě?

Co najdu 
v časopisech 
a knihách? 

Co mi poskytne  
internet?

Co mně 
řeknou 

fotografie?

Měření v terénu
Dotazníkové šetření

Te
ré

nn

í výzkum

Fo
to

gr
af

ování
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tištěných zdrojů (noviny, časopisy, encyklopedie) 
i již zpracované mapy, například v atlasech.

V rámci prvního úkolu v učebnici na s. 6 pracu-
jí žáci s fotografi emi těchto míst: Pražský hrad; 
jeskyně Moravského krasu; Ještěd, nejvyšší hora 
Jizerský hor; Jaderná elektrárna Temelín; pískov-
cové skalní útvary Adršpašsko-teplické skály.
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NÁŠ REGION 

 OKRUHY Z RVP ZV:  Místo, kde žijeme
 CÍLE RVP ZV:  Žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině.
Žák určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohy-
bu a pobytu v přírodě.
Žák rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map.
 KLÍČOVÉ KOMPETENCE:  k učení, komunikativní, sociální a personální
 PRŮŘEZOVÉ TÉMA:  Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)
 NAVRHOVANÝ POČET VYUČOVACÍCH HODIN:  4 + 2
 ZDŮVODNĚNÍ:  Kapitola Náš region je zařazena na začátku učebnice proto, že navazuje na učivo předmětu  
Prvouka a zároveň přibližuje žákům blízké místo. Nejprve si žáci zopakují, co již ví o své obci, poté svoji obec 
hledají na mapách a postupně se seznámí s mapami různých měřítek. Zkoumají, jak tyto mapy zachycují je-
jich obec. Pro práci s měřítkem a měřením vzdálenosti využijí vlastního vytvořeného měřítka, díky čemuž se 
vyhnou složitému přepočítávání a převádění jednotek, což je pro žáky 4. ročníku příliš obtížné učivo. 
Do kapitoly byla zařazena také problematika orientace s mapou v terénu. Tomuto tématu se věnujeme pře-
devším proto, že jde o činnost potřebnou pro další praktický život. 

Přestože se objevují nové pomůcky, které tuto činnost zjednodušují, žáci si nacvičí orientaci bez nich – s vy-
užitím klasické mapy a znalostí světových stran. K nácviku lze využít krátkodobou formu terénní výuky – 
vycházku po obci, kterou navrhujeme zařadit jako 2 hodiny navíc. 

Dále doporučujeme tuto dovednost cvičit s žáky opakovaně při různých terénních cvičeních a pobytech 
v terénu. 

V rámci tohoto tematického celku doporučujeme zařadit vymezení regionu pro regionální portfolio 
a krátkodobou formu terénní výuky – vycházku v obci.  
 LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY: 

ZOUHAROVÁ, D. A KOL.: Regionální učebnice: Metodika tvorby regionální učebnice jako výchovně-vzdělávacího 
prostředku regionální výuky. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, 2012.
VORLÍČEK, J., KABELKA, K.: Krajinou našeho regionu I: Regionální metodika pro střední školy. In: Geografické 
rozhledy. 2011/2012, roč. 21, č. 3, s. 12–13. 
HOFMANN, E., KORVAS, P.: Orientace v přírodě: Pro výuku na základní škole. Brno, 2008.

NAŠE OBEC, NÁŠ DOMOV   UČ 8 / PS 4 / PL 1 

 DÍLČÍ CÍLE:  Žák vymezí region své obce.
Žák se orientuje v plánu obce, vyhledá v něm vybrané 
budovy a popíše cestu.
Žák převypráví pověst ze svého regionu.

 INFORMACE PRO UČITELE 

Region školy je území, které má pro výuku na 
prvním stupni nezastupitelnou hodnotu. Vyme-
zení regionu školy se bude u jednotlivých škol li-
šit. Při jeho vymezení doporučujeme zohlednit 
čtyři základní myšlenky: 
a.  Region bude tak velký, abychom se v něm moh-

li pohybovat vlastní silou – tedy kam dojdeme 
pěšky nebo prostředky MHD.

b.  Region zastupuje citové vazby žáků v daném 
místě. Je tedy tak velký, kam to žák zná a kde 
má své blízké.

c.  Region je prostor, který mohou žáci vidět z jed-
noho místa, nejčastěji z vyhlídky. 

d.  Region je prostor, ve kterém má sledovaný jev 
logickou spojitost (oblast se společnou historií, 
tradicemi apod.).

  (podrobněji viz Zouharová a kol.)

Žáci se budou s regionem školy setkávat i v ji-
ných předmětech, než je vlastivěda. Doporuču-
jeme tedy, aby vymezení regionu, s nímž budou 
žáci pracovat, předcházela diskuze s ostatními 
pedagogy, kteří region využívají ve výuce. Záro-
veň je pro další práci žádoucí dohodnout se s žáky 
na jednom regionu, pro který budou své regionál-
ní portfolio zpracovávat. Pokud je nezbytné, aby 
někteří žáci zpracovávali regionální portfolio pro 
jiný region, než je region školy (například z důvodu  
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1. + 2. HODINA
 POMŮCKY:  vytištěné pověsti vážící se k vaší obci, vytiš-
těný plán obce (lze například online z portálu mapy.cz 
nebo v informačním turistickém centru)

ČINNOSTI 
 MOTIVACE:  Rozdáme žákům čtvrtku a požádáme je, 
aby nakreslili krajinu v okolí svého domova a svůj 
dům v této krajině. Necháme jim na to určitý časový 
limit a po jeho vypršení je požádáme, aby svůj domov 
představili. Doporučujeme přejít s žáky na koberec 
a v kruhu postupně ukazovat obrázky a popisovat je. 
Jako první představíme svůj domov my (například Můj 
domov leží v obci… Mám zde celou svoji rodinu a přá-
tele). Důležité je v úvodu říct, kde domov leží. Žáci bu-
dou tuto větu po vás opakovat a uvědomí si tak, že se 
budou bavit o své obci. Pokud některý z žáků nechce 
obrázek ukázat, nenutíme jej. Obrázky si žáci vlepí do 
pracovního sešitu k úkolu 1 na s. 4. 

CO VIDÍM Z OKNA?
Žáci již vědí, jak se jmenuje obec, kde bydlí a kde je 
jejich domov. Nyní se budou věnovat poznání obce, ve 
které bydlí.  

1 Stoupneme si se žáky k oknům, ze kterých je 
dobrý výhled na naši obec a do okolní krajiny.

Podívejte se z okna třídy na svou obec. Popište, co vi-
díte. Řekněte, co se vám líbí a co ne. 

Žáci pracují ve dvojicích, diskutují a popisují krajinu. 
Obcházíme žáky a povzbuzujeme je k diskuzi.

Poté žáky vybídneme, aby se vrátili do svých lavic 
a zavřeli oči a představili si, co všechno si z pohledu 
z okna zapamatovali. Jestliže je někomu nepříjemné 
zavírat oči, nenutíme ho. Po chvíli žáky požádáme, 

aby nahlas sdělili, co jim utkvělo v paměti, a zapíšeme 
nebo zakreslíme jejich postřehy na tabuli. Poté jinak 
barevnou křídou nebo fi xem zakroužkujeme to, co se 
jim z pohledu z okna líbí. Společně diskutujeme, proč 
se jim líbí právě tato místa.

PŮVOD NÁZVU OBCE
Společné čtení textu v učebnici na s. 8 (Každý … svoji 
historii). 

2 Žáci nemusí na tuto otázku znát odpověď, dáme 
jim prostor, aby řekli své nápady a co si myslí. Pokud 
máme možnost, necháme žáky vyhledat správnou od-
pověď na internetu. Lze také žákům připravit setkání 
s pamětníky nebo zorganizovat návštěvu knihovny, 
kde najdeme vhodnou literaturu.

POVĚSTI
Doplňující otázka: Co to jsou pověsti? Je na nich něco 
pravdivého?

Jestliže některý ze žáků zná nějakou místní pověst, 
dáme mu prostor, aby se o ni podělil.

3 Úkol: Vyhledejte pověsti, které se váží k vaší obci. 
Připravíme pro žáky místo, kde jsou vytištěné po-

věsti, a necháme je, aby si nějakou vybrali a přečetli si 
ji. Materiály připravíme tak, aby pro každého byla jed-
na pověst, pověsti se mohou opakovat. Necháme žáky 
pracovat ve dvojicích. 

náš region8

Naše obec, náš domov
vydejme se na výlet! putovat budeme po naší vlasti, přírodou i ve městech. podíváme se 
na to, co vytvořili lidé a jak to změnil čas. naše putování začneme tam, kde je nám to 
nejbližší, kde máme přátele a rodinu. začneme tam, kde máme svůj domov – v naší obci.

1     Podívejte se z okna vaší třídy na vaši obec. Popište, co vi-
díte. Řekněte, co se vám líbí a co ne?

Každý z nás bydlí v obci. Každá obec je jiná, protože leží v ji-
ném místě. Její vzhled je dán přírodními podmínkami a přede-
vším výtvory lidí. Obec má svůj název a svoji historii. 

2     Zjistěte, jaký je původ názvu vaší obce. 

3     Vyhledejte pověsti, které se vážou k vaší obci. Jak se tato 
pověst promítla do současnosti? 

Naši obec nebo městskou část bychom měli znát tak dobře, 
abychom ji představili kamarádům, kteří bydlí na jiném mís-
tě Česka a chtějí nás navštívit. Pro tyto účely je vhodné využít 
plán obce, což je podrobná mapa, která znázorňuje pouze 
území dané obce.

4     Pracujte s plánem obce a zodpovězte níže uvedené otázky. 
a) Vyhledejte autobusovou nebo vlakovou zastávku a vyznačte,  
 kudy od ní vede cesta k vám domů. 
b) kde leží vaše škola? Popište cestu z vašeho domu do školy. 
c) kde leží obecní úřad?

Obec je společenství obča-
nů. Má své hranice a orgány 
správy. V čele obce stojí sta-
rosta, kterého volí občané. 
Občanem obce je každý, kdo 
má v obci trvalé bydliště.

            ÚKOL Z REGIONU
Zajděte do informačního 
centra nebo na obecní 
úřad a vyžádejte si plán 
vaší obce. Jestliže vaše 
obec nemá plán, vytisk-
něte si ho z mapového 
portálu www.mapy.cz.

ÚKOL Z REGIONU
Naplánujte výlet pro kama-
rády po vaší obci. Do plánu 
obce vyznačte místa, která 
navštívíte, a vyznačte trasu, 
kudy půjdete. 

Co už vím o své obci?
Co je z toho důležité 
pro můj život?

Už vím
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dojíždění na velkou vzdálenost), upozorněte je, že 
některé úkoly bude třeba vyhotovit přednostně 
pro region školy pro další práci ve škole. Může se 
stát, že daný úkol budou zpracovávat znovu pro 
svůj region do složky regionálního portfolia. Při 
vymezení regionu školy využíváme plán obce, tu-
ristickou mapu či elektronickou mapu na portálu 
mapy.cz.

Plánem rozumíme mapu velkého měřítka, nej-
častěji v konkrétním měřítku 1 : 5 000, která za-
nedbává zakřivení Země. Nejčastěji se plány z hle-
diska kartografi ckého zhotovují pro obce. Tyto 
plány mohou být i v měřítku 1 : 10 000 a menším. 

Doporučujeme pro toto téma využít dvouhodi-
nového bloku.
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Otázka: Jak se tato pověst promítla do současnosti?  
Žáci si nejprve vyhledají, k jakému místu se pověst 

váže. Poté je vybídneme, aby si vybavili, jak dané mís-
to vypadá dnes a jak tato podoba souvisí s pověstí či 
jak se bájná bytost z pověsti projevuje v chování dneš-
ních lidí, například že se touto postavou straší malé 
děti nebo se o ní vykládá turistům. Žáci si pověst, kte-
rá je zaujala, zapíší vlastními slovy do pracovního se-
šitu, úkol 3 na s. 4.

PLÁN OBCE
Sedneme si s žáky do kruhu a položíme před ně plán 
obce. S využitím textu v učebnici na s. 8 žákům plán 
obce představíme. 

Doplňující otázky: K čemu je podle vás plán obce uži-
tečný? V jaké situaci byste ho použili? Kde se dá plán 
obce sehnat?  

Diskutujeme s žáky a postupně je navedeme k tomu, 
že si mohou v plánu obce vyhledat místo svého bydliš-
tě, kde leží škola a další místa.

4  Žáci pracují ve dvojicích s plánem obce. Pro kon-
trolu odpovědí lze využít velký plán obce, který vyvě-
síme ve třídě a ponecháme ho pro následující hodiny 
přístupný žákům. Do tohoto plánu vyznačíme společ-
ně s žáky jednotlivá místa.  

  ÚKOL Z REGIONU: 

Zajděte do informačního centra nebo na obec-
ní úřad a vyžádejte si plán vaší obce . Jestliže vaše 
obec nemá plán, vytiskněte si ho z mapového por-
tálu www .mapy .cz . 

Doporučený postup: 
Nejprve se ujistěte, že žáci vědí, kde je v obci turi-
stické informační centrum, případně ho společně 
vyhledejte na internetu . Žákům ukažte plán obce, 
který mohou získat . 

V  turistickém informačním centru doporučuje-
me předem dát vědět, že si žáci pro plány budou 
chodit, aby jich byl dostatek . 

Poznámka: Plány menších měst a obcí bývají zdarma, 
u větších měst je třeba zjistit, zda jsou k dispozici plány 
jednotlivých městských částí, případně žáky upozornit, 
že si plán budou kupovat. Doporučujeme pro práci ve 
třídě pořídit několik černobílých kopií plánu, se kterým 
budou žáci pracovat. Jestliže v obci nemáte turistické in-
formační centrum, bude potřeba pravděpodobně zajít na 
obecní úřad. Některé obce nemají plán obce zpracovaný. 
V  těchto případech bude zapotřebí vystačit si s  mapou 
z portálu www.mapy.cz, kterou vytiskneme barevně.

Žáci pracují ve skupinách po čtyřech na úkolu č. 2 na 
s. 4 v pracovním sešitu. Po vypracování úkolu společ-
ně s žáky vyznačíme jednotlivá místa ve velkém plánu 
obce, který jsme připevnili na nástěnku.

ÚKOL Z REGIONU: 

Naplánujte výlet pro kamarády po vaší obci . Do 
plánu obce vyznačte místa, která navštívíte, a vy-
značte trasu, kudy půjdete . 

Doporučený postup:
Úkol lze zadat žákům jednotlivě, po dvojicích i ve 
skupinách . Žáci mohou daná místa vyhledat na in-
ternetu, při procházce obcí s rodiči nebo při spo-
lečné výuce v terénu . 

ZÁVĚR
Hodinu je možné uzavřít v kruhu na koberci nad vel-
kým plánem obce, ve kterém jsou vyznačena vybra-
ná místa v obci. Nejprve vyzveme žáky, aby navrhli, 
zda do plánu obce vyznačíme ještě nějaká další mís-
ta, která jsou pro nás důležitá (vyjma jejich bydliště). 
Poté je požádáme, aby jednou větou řekli, co nového 
se v hodině dozvěděli – jejich odpovědi by se neměly 
opakovat. 

ROZŠIŘUJÍCÍ AKTIVITY:

Naplánuj výlet aneb Kam vezmu kamaráda/
kamarádku
Sehrajeme scénku, kdy představujeme kamaráda/
kamarádku žáků, kteří pochází z jiného místa v Čes-
ku a chtějí je přijet navštívit a poznat jejich obec . 
Úkolem žáků je vybrat 3 místa v obci, pořídit k nim 
fotodokumentaci a navrhnout kamarádovi/kama-
rádce, kam je vezmou (viz PL1) . Žáci nejprve pracují 
ve skupinách, na závěr se jako celá třída dohodnou 
na třech místech .
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CO NÁM ŘEKNE MAPA?   UČ 9–11 / PS 5 

 DÍLČÍ CÍLE: Žák popíše, jak vzniká mapa.
Žák vyjmenuje různé druhy map.
Žák vyjmenuje povinné prvky mapy.
Žák vybere vhodnou mapu podle názvu a měřítka 
mapy. 

1. HODINA
 POMŮCKY:  mapy obce v různých měřítkách (případně 
stažené a vytištěné mapy z internetu), například plán 
obce; základní mapa v měřítku 1 : 10 000, 1 : 25 000, 
1 : 50 000 (lze zakoupit na katastrálním úřadě kon-
krétní list pro danou obec); turistické, případně cyklis-
tické mapy v měřítku 1 : 50 000, 1 : 60 000, 1 : 75 000, 
1 : 100 000; mapy z autoatlasu (nejčastěji v měřítku 
1 : 200 000); propagační a reklamní mapy a plány z turi-
stického informačního centra; mapa kraje; mapa Česka.

ČINNOSTI 
 MOTIVACE:  Hodinu doporučujeme začít v kruhu na ko-
berci. Před žáky postavíme koš plný různých map, které 
máme k dispozici. Necháme je, aby se košem prohraba-
li, prohlédli si mapy, pokud je nějaká zaujme a začnou 
v ní hledat, dopřejeme jim čas. Otázka: O čem podle 
vás bude dnešní hodina? Čemu se budeme věnovat? 

náš region 9

Co nám řekne mapa? 
„půjdeme na výlet,“ řekl petr. „a musíme si s sebou vzít mapu.“ Martin se zaradoval. „Mapy 
máme doma, já ji vezmu!“ když Martin přišel domů a hledal mapu na chystaný výlet, zjistil, 
že těch map mají doma mnoho. každá se jinak jmenovala a jinak vypadala. „jak mám mezi 
nimi vybrat tu správnou?“ chytal se Martin za hlavu.

1     Vyjmenujte, jaké mapy jste již používali nebo viděli. Proč lidé používají mapy?  
Zapište tyto důvody na tabuli. 

Mapa zobrazuje, co vidíme kolem sebe, ale jako bychom se 
na Zemi dívali z výšky. Zároveň je zobrazené území oproti 
skutečnosti zjednodušené a zmenšené.

Lidé používají mapy od nepaměti. Již v pravěku si kreslili jednoduché náčrtky do písku 
nebo je vyřezávali do kostí zvířat. První opravdové mapy tvořili cestovatelé v 15. století. 
Zaznamenávali nová objevená místa inkoustem na list pergamenu a využívali k tomu pouze 
denního rytmu (střídání dne a noci) a postavení hvězd a Slunce. 

2     Podívejte se 
na obrázek  
a popište vlast-
ními slovy, jak 
vznikají mapy. 

3     Porovnejte, jak se 
od sebe liší foto-
grafie a hotová 
mapa.  
které informa-
ce na fotografii 
nenajdeme? 

Dnes mapy vznikají na počítačích a je jich veliké množství. Abychom se v nich dokázali 
vyznat, byly stanoveny jako povinné důležité prvky mapy: název mapy, měřítko, 
legenda a jméno autora. 

Název mapy nám říká, na jaké téma se mapa zaměřila a které území je na ní zobrazeno. 
Legenda vysvětluje, co znamenají jednotlivé značky v mapě.

Vznikem a tvorbou map 
se zabývá věda nazývaná 
kartografie. Tvůrcem mapy 
je kartograf. 
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 INFORMACE PRO UČITELE 

Mapa je zmenšený, zjednodušený a do roviny pře-
vedený obraz určitého území Země. Mapy se třídí 
na základě určitých kritérií: obsah mapy (téma), 
zobrazené území a účel mapy. Každá mapa musí 
obsahovat povinné (kompoziční) prvky mapy. 
Mezi ně patří název mapy, legenda, měřítko, ti-
ráž ( jméno autora, rok vyhotovení a zdroj dat) 
a mapové pole, tedy vlastní mapu. Směrovka není 
povinným prvkem mapy, protože všechny mapy 
vytvořené u nás jsou orientované k severu. Jestli-
že je mapa orientovaná na jinou světovou stranu, 
musí směrovku obsahovat. Rozlišovat lze mapy 
také podle měřítka. Měřítko udává poměr zmen-
šení vůči skutečnosti a zároveň napoví, jak bude 
mapa zjednodušena:

• Mapy velkého měřítka zachycují malá úze-
mí, jsou podrobné a ukazují přesné umístění 
daných jevů. 

• Mapy malého měřítka zachycují velká území 
(kraj, stát i světadíl), jsou méně podrobné, ale 
jsou přehlednější a poskytují lepší představu 
o krajině jako celku.

K určení světových stran se využívá kompas
nebo buzola. Doporučujeme pracovat s buzolou. 
Orientací mapy rozumíme umístění mapy do po-
lohy, která odpovídá skutečnosti.

Orientace pomocí buzoly nebo kompasu
Buzolu nastavíme na nulový azimut a přiložíme 
k okraji mapy tak, aby se záměrná hrana buzoly 
shodovala s okrajem mapy. S mapou pak pohybu-
jeme tak dlouho, až je směr střelky rovnoběžný 
s okrajem mapy, přičemž střelka směřuje k nule 
na kruhové stupnici.

Orientace mapy v terénu
V terénu zvolíme významné body (například pa-
mátný strom, rozhlednu, kostel), které je jedno-
duché nalézt také na mapě. Mapu natočíme tak, 
aby prodloužené směry vedené z našeho stano-
viště mířily co nejpřesněji k vybraným objektům 
v terénu. Tento způsob není tak přesný jako s po-
užitím buzoly, ale pro základní orientaci v terénu 
je dostatečný.

Pro názorné vysvětlení vzniku map prostřednic-
tvím moderních metod doporučujeme využít vi-
deo Jak vzniká mapa, které najdete na stránkách 
České televize: http://www.ceskatelevize.cz/ivy-
silani/10606260684-wifi na/216543112050017/ob-
sah/474345-spolecnost-jak-vznika-mapa. 
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Přečteme žákům motivační příběh z úvodu učebnice 
a mapy uklidíme stranou. 

JAK VZNIKÁ MAPA?
Žáky usadíme zpět do lavic. 

1  Důvody, které žáci jmenují, zapíšeme na tabuli, 
abychom se k nim mohli znovu vrátit. Žáci si přečtou 
text v učebnici na s. 9 (Mapa … Slunce) a poté ve dvo-
jicích pracují s obrázkem. 

2 Řešení: Vzniku mapy předchází letecké snímková-
ní a případně měření v terénu. Letadlo se speciálním fo-
toaparátem letí nad krajinou a pořizuje fotografi e. Tyto 
fotografi e jsou poté zpracovány v počítači, v podstatě 
jsou překresleny do jednoduché podoby mapy – tedy jed-
notlivé objekty v krajině jsou nahrazeny symboly použí-
vanými právě v mapách (vodní plochy modrou barvou, 
vodní toky modrou linií, plochy lesů zelenou barvou), ně-
které prvky jsou v mapě nahrazeny body (například jed-
notlivé domy, stromy, hrady).

3 Řešení: Fotografi e zachycuje jednotlivé objekty, za-
tímco mapa pro znázornění skutečnosti využívá zástup-
ných symbolů, jejichž význam najdeme v legendě mapy. 
Na fotografi i naopak nenajdeme vysvětlení jednotlivých 
objektů – buď je poznáme, nebo musíme dané místo na-
vštívit, abychom zjistili, co tam ve skutečnosti je. Oproti 
fotografi i bude mapa zjednodušená, aby byla přehledná 
a lépe čitelná.

POVINNÉ PRVKY MAPY
Rozdáme žákům do každé dvojice jednu libovolnou 
mapu, případně si ji žáci mohou sami vybrat. S pomo-
cí textu v učebnici na s. 9 (Dnes … autora) představí-
me žákům, které jsou povinné prvky mapy. Necháme 
je, aby jednotlivé povinné prvky na mapách vždy vy-
hledali. Jestliže daná mapa některý prvek neobsahuje, 
vysvětlíme žákům, že i s takovými mapami se mohou 
setkat.

MĚŘÍTKO MAPY
Žáci si prohlédnou obrázek měřítka v učebnici na s. 10 
a vyhledají, jaká měřítka se nachází na jejich mapách. 
S pomocí textu v učebnici na s. 10 jim vysvětlíme, co 
přesně určuje měřítko a co nám měřítko může napo-
vědět o mapě. 

 POKUS: Vyrobte si vlastní měřítko. Vyberte s žáky 
vhodnou mapu a vytvořte si její měřítko podle návodu 
v učebnici na s. 10. Pro tuto činnost je vhodné využít 
turistické mapy okolí obce.

ÚKOL Z REGIONU: 

Pořiďte si turistickou mapu pro váš region v měřítku 
1 : 50 000 . Koupíte ji v knihkupectví nebo v infor-
mačním centru .

Doporučený postup: 
Z nabídky turistických map vyberte tu, která je pro 
vaši práci s žáky nejvhodnější . Žáci v ní budou vy-
hledávat, plánovat podle ní cestu apod . Pro práci 
v hodinách pořiďte barevné kopie nejbližšího oko-
lí (přibližně velikost A3), do kterých mohou žáci za-
kreslovat a psát . 

ZÁVĚR
Hodinu opět ukončíme v kruhu na koberci. Otázky: 
Co nového jsem se dozvěděl/dozvěděla o mapě/mapách? 
Co mě zaujalo? Žáci v kruhu odpovídají na otázky.

2. HODINA
 POMŮCKY:  pohled na naši obec na různých mapách 
v různém měřítku – turistická mapa (1 : 50 000), au-
tomapa (1 : 200 000) a mapa ze školního atlasu ČR 
(1 : 1 000 000) – barevně nakopírované na formát A4 
pro skupiny žáků, kompas/buzola (nejlépe do dvojice, 
nebo alespoň 1 na ukázku)

náš region10

Měřítko mapy nám udává, jak je území zmenšené. Na mapách bývá zobrazeno grafické 
i číselné měřítko. 

Číselné měřítko 1 : 100 000 nám říká, že 1 cm na mapě odpovídá 100 000 cm ve sku-
tečnosti. To je 1 km.  

Grafické měřítko 
0                 1                 2                 3                 4                 5 km

 ukazuje vzdálenost ve skutečnosti 
v uvedených jednotkách, v tomto případě v kilometrech. 

Turisté pomocí mapy plánují výlety, vojáci se díky ní orientují v neznámém prostředí, 
řidič kamionu ví, po které silnici má jet a kde má odbočit, a učitel ve škole na mapě ukáže 
žákům, kde leží Česká republika. Každý z těchto lidí ale použije mapu jiného měřítka. 

4     Pomocí výše uvedených obrázků porovnejte, jak se mění 
podrobnost zobrazeného území. která mapa zobrazuje 
více detailů? která mapa zobrazuje větší území?

5     kterou mapu byste doporučili turistům, vojákům, řidiči 
kamionu a učiteli ve škole? Zdůvodněte, proč právě tu.

  Porovnejte, jak na mapách různých měřítek vypadá vaše 
obec. Pracujte s turistickou mapou (1 : 50 000), mapou 
v autoatlase (1 : 200 000) a mapou ve školním atlase 
nebo nástěnnou mapou (1 : 1 000 000).

vYROBTE SI mĚŘíTKO
Připravte si pruh papíru 
o libovolné délce a šířce 
1 cm. Přiložte tento pruh 
ke grafickému měřítku 
u mapy, se kterou budete 
pracovat, a překreslete si 
její měřítko na tento pruh 
papíru. Postup opakujte, 
dokud nedojdete na konec 
vašeho pruhu papíru. 

Výřez turistické mapy Výřez topografické mapy

0 50 km
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ČINNOSTI 
 MOTIVACE:  Připravíme si okolí naší školy na mapách 
v různém měřítku (stačí tři měřítka, doporučujeme tu-
ristickou mapu, mapu z autoatlasu a výřez z mapy ve 
školním atlase) a rozdáme žákům tak, aby každý měl 
jeden obrázek. Úkolem žáků je zjistit, co mají obrázky 
společného a v čem se liší. Poté žáci vytvoří trojice tak, 
aby v každé byly tři obrázky vždy s různým měřítkem. 

MAPY V RŮZNÉM MĚŘÍTKU
Žáci pracují ve skupinách na otázkách vztahujících se 
k výřezům map v učebnici na s. 10, každá skupina má 
k dispozici nakopírované mapy obce v různých měřít-
kách, která jsme předem vytvořili. 

Pro další procvičení práce s měřítkem lze využít 
úkoly 2, 3 a 4 v pracovním sešitu na s. 5.

Společně vyvodíme odpověď na otázky 4 a 5 a také 
pro náročnější úkol v učebnici na s. 10. 

4 Řešení: Levá mapa je méně podrobná, zobrazuje 
větší území, neobsahuje mnoho detailů. Pravá mapa je 
podrobnější, zobrazuje menší území a dává nám o tom-
to území více informací.

5 Řešení: Turistům a vojákům doporučíme tu po-
drobnější, tedy mapu v měřítku 1 : 50 000. Řidiči kamio-
nu – ani jednu, mapa v měřítku 1 : 1 000 000 je pro řidi-
če kamionu málo podrobná, mapa v měřítku 1 : 50 000 
je naopak moc podrobná. Učitel ve škole může využít 
obě, záleží na tom, o čem chce učit.

  Žáci by si měli všimnout, zda jejich obec vůbec je 
na mapě. Poté by měli pozorovat, že na mapě v mě-
řítku 1 : 50 000 je jejich obec znázorněna jako šedá 
plocha (zástavba), zatímco v mapě 1 : 1 000 000 je 
znázorněna buď jako bod, nebo není znázorněna vů-
bec – záleží na velikosti obce.

SVĚTOVÉ STRANY / ORIENTACE 
S MAPOU V TERÉNU
Společně přečteme text v učebnici na s. 11 (Jak jsme 
… světových stran). Pracujeme s otázkami v úkolu 6.

Společně přečteme text v učebnici na s. 11 (U map 
… okolní krajinou). Pomocí obrázku žákům vysvětlí-
me, jak zorientovat mapu. 

7 Řešení: Vysoký strom, rozhledna na kopci, kostel, 
křížek (boží muka), vrcholy.

Žáci zorientují mapu (plán, výřez plánu obce) pro 
naši školu – mohou nejprve pracovat ve dvojicích sa-
mostatně, nebo všichni společně. Pro procvičení svě-
tových stran využijeme úkoly 5 a 6 z pracovního se-
šitu na s. 5.

ZÁVĚR
Využijeme mapy různých měřítek z úvodu hodiny. 
Žáci je samostatně zorientují tak, aby odpovídaly sku-
tečnosti.

ROZŠIŘUJÍCÍ AKTIVITY:

Živá mapa
Každý z žáků si vylosuje jedno významné místo ve 
své obci . Pomocí lana na zemi vymodelujeme obrys 
naší obce a určíme světové strany . Žáci postupně 
vstupují do mapy a  stoupnou si tam, kde objekt, 
který představují, stojí ve skutečnosti . Aktivitu lze 
oživit tím, že žáci nebudou mít místa na kartičkách 
jen napsaná, ale také doplněná o  fotky . Když je 
mapa hotová, žáci položí na zem jen kartičky, 
vyjdou ven a prohlédnou si svoji vytvořenou mapu .

Zdroj inspirace: Korvasová, H.: Hrajeme si na přírodu. Praha, 
1991. Lipka.

NÁŠ reGIoN 11

Jak jsme zjistili, výběr správné mapy je první krok. Druhým krokem je orientace podle mapy 
v terénu. Ve vaší obci se vyznáte, protože je to pro vás známé místo. Pokud ale budete v ne-
známém prostředí, neobejdete se bez znalosti světových stran. 

6     Natočte správně směrovou růžici na této straně a určete, kde je sever. 
Na kterou světovou stranu se díváte z oken vaší třídy?  

U map, kde nenajdete směrovou růžici, platí, že jsou orientovány k severu. Právě tato 
znalost je pro nás důležitá, když se octneme v neznámém terénu. Tam si vždy nejprve 
určíme, kde je sever, a podle toho natočíme (zorientujeme) mapu. 
Pokud nemáme kompas ani buzolu, pomůžeme si okolní krajinou.
1. Určíme na mapě místo, kde se právě nacházíme.
2. Vyhledáme výrazné orientační body v terénu.
3.  Pomocí těchto bodů natočíme mapu tak, aby orientační body na mapě 

směřovaly co nejpřesněji ke skutečným bodům v terénu.

7     Pomocí obrázku rozhodněte, které objekty by mohly být 
vhodnými orientačními body v terénu.

co nám říká měřítko mapy a jak ovlivňuje, co je v mapě zobrazeno?

vraťte se k úvodnímu textu a poraďte Martinovi, podle čeho má 
vybrat tu správnou mapu na chystaný výlet. 

?

Co už vím 
o měřítku mapy 
a orientaci mapy 
v terénu? 
Co je z toho 
důležité pro můj 
život?

Už vím

S

Z                                   V

J

Z                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   VZ                                   V

ÚKOL Z REGIONU
Pořiďte si turistickou 
mapu pro váš region v mě-
řítku 1 : 50 000. Koupíte 
ji v knihkupectví nebo 
v informačním centru. 
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JSME ČEŠI   UČ 12–13 / PS 6 

 DÍLČÍ CÍLE: 

Žák rozliší symboly našeho státu a popíše jejich 
význam.
Žák rozliší symboly své obce. 
Žák vysvětlí, kdy se symboly používají a kde jsou 
umístěné.
Žák nakreslí správně vlajku České republiky.

CO NÁS SPOJUJE

 OKRUHY Z RVP ZV:  Člověk a jeho svět / Místo, kde žijeme
 CÍLE RVP ZV:  Žák rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam.
 KLÍČOVÉ KOMPETENCE:  komunikativní, občanské
 PRŮŘEZOVÉ TÉMA:  Multikulturní výchova (Etnický původ)
 NAVRHOVANÝ POČET VYUČOVACÍCH HODIN:  1
 ZDŮVODNĚNÍ:  Po tématu, ve kterém jsme se věnovali naší obci a nejbližšímu regionu, se nabízí přejít rovnou 
k vyššímu území – našemu státu. Žáci již vědí, že žijí v obci, a jsou tudíž občany dané obce. Nyní si uvědomí, 
že všichni jsou také občany jednoho státu – Česka a seznámí se s jeho státními symboly. Důraz je kladen pře-
devším na státní vlajku, správnost jejího vyvěšení a velký státní znak.  
 LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY: 

Státní symboly České republiky. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2018 [cit. 2018-09-25]. Dostupné 
z: http://www.mvcr.cz/clanek/statni-symboly-ceske-republiky.aspx
Zákon o užívání státních symbolů ČR https://www.psp.cz/docs/laws/2001/352.html – zde najdeme, které  
instituce jsou oprávněné používat státní symboly. 

 INFORMACE PRO UČITELE 

Oficiálním názvem našeho státu je Česká repub-
lika – tento název se používá v oficiálních doku-
mentech (například občanský průkaz, cestovní 
pas) nebo na státní pečeti České republiky. Čes-
ko je zeměpisný (krátký) název, který byl v roce 
2016 standardizován na národní i mezinárodní 
úrovni a je uveden v oficiálních databázích ze-
měpisných (krátkých) jmen zemí OSN. V souladu 
s tímto ustanovením je v učebnici pro označení 
našeho státu používáno zeměpisné (krátké) jmé-
no Česko.

Od středověku až do roku 1948 se náš stát dě-
lil na historické země, které představovaly nej-
vyšší správní celky. Současné Česko se rozkládá 
na území tří historických zemí – Čech, Moravy 
a Slezska (někdy se hovoří o Českém Slezsku). Ka-
ždá historická země měla své historické hlavní 
město. Pro Čechy to byla Praha, pro Moravu Brno 
a pro Slezsko Opava. Rozdělení na historické 

země bylo respektováno i po vyhlášení samostat-
ného Československa. K 1. 1. 1949 bylo toto roz-
dělení zrušeno a nahrazeno uměle vytvořenými 
kraji, které nerespektují historické členění.

Státní symboly České republiky určuje Ústava 
České republiky jako oficiální a nezaměnitelné 
označení suverenity. Představují soubor znamení 
vycházejících z historických tradic státu, územ-
ního vývoje a navenek jej reprezentují. Ústava 
České republiky vymezuje sedm státních symbo-
lů: velký a malý státní znak, státní barvy (triko-
lora, v pořadí bílá, červená, modrá), státní vlajku, 
prezidentskou standartu (neboli vlajku preziden-
ta republiky), státní pečeť a státní hymnu (první 
sloka písně Kde domov můj, z původní české hry 
Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, 
autorem hudby František Škroup). Velký státní 
znak lze v obci vidět například na budovách ma-
teřských, základních, středních škol i vysokých 
škol (zapsaných v rejstříku škol a školských zaří-
zení), na obecním či městském úřadu, krajském 
úřadu, na budovách soudu a státních zastupitel-
ství, na budovách ozbrojených sil a bezpečnost-
ních sborů (hasiči, záchranáři či policie ČR) či 
u sportovců při reprezentaci Česka. Státní vlajku 
vyvěšujeme v dny státního svátku a při příleži-
tostech celostátního významu (například v den 
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 POMŮCKY:  audionahrávka české hymny + slova vytiš-
těná na papírku (lze využít i videa na You Tube), různé 
předměty s národními symboly – viz úvodní motivace.

ČINNOSTI 
 MOTIVACE:  Hodinu začneme v kruhu na koberci, kde 
doprostřed položíme různé předměty (popř. kartičky 
s obrázky uvedených předmětů), které ukazují na to, 
že jsme Češi (například okopírované a zalaminované 
bankovky, českou vlajku, list lípy, obrysovou mapu Čes-
ka, na papírku napsaná slova české státní hymny, triko-
loru, plyšového lvíčka, učebnici českého jazyka, obal od 
výrobku, na němž je logo „český výrobek“, razítko se 
státním znakem na zalaminovaném papíře, dres české 
hokejové/fotbalové reprezentace a dále dle fantazie). 
Necháme žákům chvíli, aby se na předměty podívali 
a prohlédli si je. Otázka: Co mají tyto předměty společ-
ného? Vedeme žáky k vyvození tématu hodiny.

NÁRODNOST
Přečteme motivační text v učebnici na s. 12 a naváže-
me otázkami v úkolu 1: Jak se pozná, že je někdo Čech? 
Co podle vás odlišuje Čechy od jiných lidí na Zemi? 
Žáci samostatně přečtou text (Všichni … Slezany). 

2 Žáci pracují ve dvojicích s mapou a zodpoví otázku.

3 Společně zodpovíme otázku v úkolu 3. Řešení: 
např. Česká Třebová / Moravská Třebová; Český Krum-
lov / Moravský Krumlov; Nové město na Moravě.

Poté si žáci přečtou text v šedém rámečku vedle 
úkolu 2 a 3. Tento text není určen k zapamatování. 

STÁTNÍ SYMBOLY
Představíme žákům státní symboly – využijeme 
k tomu věcí, které jsme použili v úvodní motivační 
části, a obrázků v učebnici na s. 13. Společně popíše-
me znak České republiky a ukážeme (případně vyvě-
síme) vlajku. 

4 Řešení: Na průčelí budov, kde sídlí státní instituce 
oprávněné k používání státního znaku, např. na obec-
ním úřadě, na škole. 

5 Řešení: Po dobu voleb, v den státního svátku, stá-
tem nařízeném smutku. 

co NÁs sPoJuJe? 13

Každý stát má své státní symboly, které vyjadřují jeho jedinečnost. Symboly spojují naše 
národní barvy a znaky historických zemí. 

4     Zjistěte, na kterých budovách v obci můžete vidět velký 
státní znak. 

Dalšími státními symboly, se kterými se často setkáváme, jsou státní vlajka a státní hymna. 

5     Zjistěte, kdy máte ve škole povinnost vyvěsit státní vlajku.

6     Vyjmenujte, při jakých příležitostech se hraje státní hymna. 

které historické země tvoří území České republiky? 

jaký je rozdíl mezi občanstvím a národností? 

vyjmenujte státní symboly. 
? Co už vím o příslušnosti občanů 

k českému státu?
Co z toho je důležité pro můj život?

Už vím

Naše státní symboly jsou 
stanoveny Ústavou České 
republiky. Jejich užívání je 
dáno zákonem, vhodným 
způsobem je mohou pou-
žívat také občané. Jakékoli 
jejich zneužití je trestné!

ÚKOL Z REGIONU
Vyhledejte symboly vaší 
obce (vlajku a znak). Popište, 
co je na znaku vaší obce 
zobrazeno, a zjistěte proč.

velký státní znak
Je rozdělen na čtyři pole. Čechy jsou zastoupeny 
dvouocasým stříbrným lvem na červeném poli, 
Moravu reprezentuje červenobílá orlice na modrém 
poli a Slezsko černá slezská orlice ve žlutém poli. 
Znovu zobrazený český lev pak představuje náš stát 
jako celek.

Kromě velkého máme ještě malý státní znak, který je tvořen 
pouze českým lvem.

Státní vlajka Vedle státních symbolů existují ještě tradiční symboly.
K nim patří:

             ÚKOL Z REGIONU
Do plánu obce zakreslete 
národní stromy ve vaší obci. 
Vydejte se k nim a vyfoťte je. 
Fotografi e můžete přidat k jed-
notlivým bodům plánu obce.

Svatováclavská  koruna

 Lípa – národní strom
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co NÁs sPoJuJe?12

Jsme Češi
v obchodě kupujeme hlavně české potraviny a platíme českými korunami. ve škole máme 
český jazyk a mluvíme češtinou. za kamarády jezdíme vlaky Českých drah. na olympiádě kři-
číme „Češi, do toho“ a fandíme českým sportovcům. zpíváme českou hymnu a vyvěšujeme 
českou vlajku. jsme Češi!

1     Jak se pozná, že je někdo Čech? co podle vás odlišuje Čechy od jiných lidí na Zemi?

Všichni jsme občany státu, ve kterém žijeme. Náš stát se jme-
nuje Česká republika, zkráceně Česko, a jeho obyvatelé jsou 
Češi. Každý, kdo se v České republice narodí, má české ob-
čanství. Ale ne každý, kdo zde žije, je příslušníkem českého 
národa. Pro národ je charakteristický především jazyk, kte-
rým jeho příslušníci mluví, společná historie, tradice a zvyky. 
Příslušnost k určitému národu vyjadřuje národnost. 

V minulosti bylo naše území rozděleno na tři historické země. 
Každá z nich měla svůj znak a své hlavní sídlo. Dnes jsou již 
tyto země spojeny v jeden stát, ale uvnitř se jeho obyvatelé dělí 
na Čechy, Moravany a Slezany. 

2     Zjistěte z mapy, ve které historické zemi leží vaše obec.

3     uveďte příklady měst, která mají v názvu „český“ nebo 
„moravský“, a vyhledejte je v atlase.

Praha

Brno

Opava
Č e c h y

M o r a v
a

Slezsko

0 50 km25

Česká republika vznikla 
1. ledna 1993 rozdělením 
Československé republiky 
na dva samostatné státy: 
Českou a Slovenskou repub-
liku. Základem pro její vznik 
bylo vyhlášení samostatné 
Československé republiky 
28. října 1918. Dodnes je 
u nás 28. říjen slaven jako 
státní svátek a prezident re-
publiky uděluje v tento den 
vyznamenání významným 
osobnostem.

Odkaz na toto dřívější čle-
nění najdete také v názvech 
měst. Zatímco města ležící 
na území Čech mají v názvu 
„Český“ nebo „v Čechách“, 
města ležící na Moravě mají 
v názvu „Moravský“ nebo 
„na Moravě“. 

Zjistěte, ke které národnosti 
se hlásí vaši rodiče a proč.

Historické země České republiky
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smutku nebo v den státního smutku vyhlášené-
ho vládou ČR). Při věšení vlajky musí být dodr-
ženo základní pravidlo: při vodorovném vyvěše-
ní směřuje modrý klín vpravo, bílá barva je vždy 
nahoře; při svislém vyvěšení je při pohledu z čela 
bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje dolů. 

Tradiční symboly českého státu nejsou zakot-
veny v ústavě. Patří k nim české korunovační kle-
noty, především svatováclavská koruna, národní 
strom – lípa a kokarda.
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Žáci ve dvojicích vypracují úkoly 1, 2 a 3 v pracovním 
sešitu na s. 6.

6  Řešení: Při významných událostech: při udělování 
státního vyznamenání, před projevem prezidenta, při 
sportovních utkáních; při imatrikulacích a promocích 
na univerzitě; při pohřbech nebo projevech státního vý-
znamu.

Žákům pustíme hymnu a společně vyvodíme, jak se 
při hraní hymny chováme. Zásady správného chování 
při znění hymny si žáci doplní  do úkolu 4 v pracov-
ním sešitu na s. 6.

ÚKOL Z REGIONU: 

Vyhledejte symboly vaší obce (vlajku a znak) . Po-
pište, co je na znaku vaší obce zobrazeno, a zjis-
těte proč .

LÍPA – NÁRODNÍ STROM
Opět využijeme předměty z motivační části hodiny 
a obrázky v učebnici na s. 13. Vysvětlíme žákům, co 
jsou to tradiční symboly, a ukážeme je na obrázcích 
v učebnici na s. 13. 

Doplňující otázka: Proč právě tyto symboly reprezen-
tují a charakterizují náš stát? 

  ÚKOL Z REGIONU: 

Do plánu obce zakreslete národní stromy ve vaší 
obci . Vydejte se k nim a vyfoťte je . Fotografie mů-
žete přidat k jednotlivým bodům v plánu obce . 

Doporučený postup:
Pro mapování lipových stromů budou žáci potře-
bovat plán obce, ve kterém připomeneme a spo-
lečně vymezíme, jaké hranice regionu jsme si pro 
regionální portfolio stanovili . Samotné mapování 
mohou žáci zpracovávat ve dvojicích nebo skupi-
nách, přičemž jim lze mapované území rozdělit . 
Žáci pak představí národní stromy ve své zmapo-
vané části ostatním spolužákům, kteří si je do plá-
nu obce dokreslí . 

ZÁVĚR
Každý žák sám za sebe vytvoří myšlenkovou mapu 
na téma „Jsme Češi“. Do mapy si doplní všechny poj-
my, které je při vyslovení spojení Jsme Češi napadnou 
a které si pamatují z této hodiny. 

ROZŠIŘUJÍCÍ AKTIVITY:

Vyvěšení vlajky
Pokud to situace umožňuje, necháme žáky zúčast-
nit se procesu vyvěšování vlajky (v době státního 
svátku svatého Václava 28 . září nebo při příleži-
tosti Dne vzniku samostatného československé-
ho státu 28 . října, při volbách apod .) . Zároveň vy-
světlíme nebo zopakujeme, jaká jsou pravidla pro 
vyvěšení státní vlajky  – rozložení barev včetně 
postavení klínu . Při vyvěšování je vhodné žákům 
ukázat, co znamená vlajka na půl žerdi a  kdy se 
toto vyvěšení na budovách používá .
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