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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

 
 

Pracovní sešit je určen pro žáky 1. stupně základních škol v ORP Havířov. 

Lze jej využít ve 3. a 4. třídě ZŠ – záleží na úrovni čtenářské gramotnosti žáků. 

 

Vzdělávací oblast (RVP pro ZV):  Člověk a jeho svět 

Tematický okruh:  Místo, kde žijeme 

Učivo: Obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, 

minulost a současnost obce (města), význačné budovy, 
dopravní síť  

  

 Okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho 

tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a 
živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a 
životní prostředí, orientační body a linie, světové strany 

 

 

METODY:  brainstorming, tiché čtení, hlasité čtení, přiřazování, tvorba ilustrace, 

křížovka, odpovědi na návodné otázky, životabáseň … 

 

 

FORMY VÝUKY:  skupinová (kooperativní), samostatná práce žáků …  

  

VÝUKOVÉ CÍLE PRO ŽÁKY: 

▪ Dešifruje názvy podle tabulky. 

▪ Dokončí věty. 

▪ Doplní správně text. 

▪ Odpoví na otázku na základě předchozí čtenářské zkušenosti. 

▪ Pracuje s mapou dle zadaných pokynů. 

▪ Přiřadí obrázek k textu a text k obrázku. 

▪ Seřadí písmena tak, aby vznikl text. 

▪ Vytvoří ilustraci.  

METODICKÝ LIST K PRACOVNÍMU SEŠITU  

HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM s MAPíkem 
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▪ Vybarví omalovánku. 

▪ Vyhledá v textu podstatná jména a slovesa a podtrhne je. 

▪ Vyhledá v textu odpověď na otázku. 
 
 

VÝUKOVÉ CÍLE PS:  

▪ Rozvoj čtenářské gramotnosti, PS tedy lze použít nejen v hodinách prvouky, ale také 
v hodinách čtení.  

▪ Uvědomění si regionální identity žáků základních škol působících na území města Havířov 
a jeho obcí s rozšířenou působností (ve zkratce ORP), tj. obec Albrechtice, Horní Bludovice, 
Horní Suchá a Těrlicko.  

▪ Prohloubení vědomostí a získání nových poznatků o městě, ve které žáci žijí, a jeho 
přilehlém okolí.  

▪ Kooperace mezi žáky. 
 

 

ZÁVĚREM:  

 
PS byl vytvořen v souladu s RVP pro ZV a je tedy určen jako doplňkový materiál pro práci 

s třídou. PS není určen k domácímu procvičování. 

 

PS dětem zůstává. Po dokončení vyberte v každé třídě 5 PS, výběr je plně ve Vaší 

kompetenci, okopírujte strany 18 a 20 z vybraných sešitů a zašlete na níže uvedenou 

mailovou adresu, nebo zavolejte, pro materiály si přijedeme. 

 

Pokud nám budete chtít cokoli sdělit, neváhejte a kontaktujte nás.  

 
Za PS ČG Pavla Nesvadbová 

___________________________________________________________________________ 
 
Kontakt: 
 
Mgr. Pavla Nesvadbová, vedoucí PS ČG 

pavla.nesvadbova@centrum.cz 

tel: 605 824 843 
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