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Pracovní sešit je určen pro žáky 2. stupně základních škol v ORP Havířov. 

Lze jej využít v 9. třídách ZŠ. 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST (RVP pro ZV):  

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura) 

▪ Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 

pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. 

▪ Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. 

▪ Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 

vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu. 

▪ Uceleně reprodukuje přečtený text, vlastními slovy interpretuje smysl díla. 

▪ Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 

zdrojích. 

▪ Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text  

s dodržováním pravidel mezivětného navazování. 

 

 

METODY:  tiché čtení, alfabox, vyhledávání klíčových slov, odpovědi na návodné 

otázky, sněhová koule, ano-ne, pyramida údajů, řízená diskuze, tvorba 

textu, desetiřádková pyramida, kooparativní bingo, nedokončené věty… 

 

 

FORMY VÝUKY:  skupinová (kooperativní), samostatná práce 

žáků 

 

 

 

 

METODICKÝ LIST K PRACOVNÍMU SEŠITU  

HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM s MAPíkem II 
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VÝUKOVÉ CÍLE PS:  

▪ Podpora čtenářské gramotnosti a kritického myšlení. 

▪ 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 kterém 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. Je určen žákům 9. tříd k práci v hodinách 

Českého jazyka a literatury, ale jeho využití je možné také v hodinách Výchovy k občanství a 

Dějepisu (dle ŠVP konkrétní základní školy). 

 

PS žákům zůstává.  

Po dokončení vyberte v každé třídě 3 PS, výběr je plně ve Vaší kompetenci, okopírujte strany 

„Desetiřádková pyramida“ a „A zazvonil zvonec a příběhu je konec. Ještě ne!!!“ z vybraných 

sešitů a zašlete na níže uvedenou mailovou adresu.  

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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