12 CO VÍŠ O ČESKU? – MANUÁL
slovní zásoba:

- popis státu: nachází se, vznikl/a/o, obyvatel, vlajka, dělí se na, kraj, sousedí s, sever,
jih, východ, západ, má rozlohu, kilometrů čtverečních, hlavou státu, republika, prezident,
král, království, hlavní město, měna, koruna, úřední jazyk, Evropská unie, sousední stát

- zeměpis: krajina, pestrý, pole, louka, les, skála, pohoří, řeka, jezero, rybník, moře, řeka,
přehrada, v okolí, důležitý, příroda, zajímavý, krápníkový, jeskyně, propast, kras,
vodopád

- historické památky a typické výrobky: věž, zámek, hrad, zřícenina, brána, katedrála,
kostnice, vevnitř, prohlídka, lidská kost, lustr, dekorace, odvézt, suvenýr, vyrábět (se),
továrna, výrobek, určitě, likér, becherovka, slivovice, automobilka, značka, původně,
granát, drahokam, šperk, kostkový cukr, kus, kousek, zranit se, sekat, zranění, rafinérie,
oficiálně

- vlastní jména: Čechy, Morava, Slezsko, Labe, Vltava, Třeboň, Lipno, Šumava, Sněžka,
Krkonoše, Moravský kras, Macocha, Rožmberk, Černé jezero, Čertovo jezero, Kutná Hora,
Hluboká, Český Krumlov, Plzeň, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Zlín
gramatika

- stupňování přídavných jmen – opakování
Extra materiály a aktivity ke cvičením v učebnici:
12.1 ČESKO
cv. 3–5:

- studenti do dvojic dostanou informace o státu (např. z Wikipedie), musí o něm napsat
text po vzoru cv. 3 v učebnici

- poslech české hymny a doplňování slov (PŘÍLOHA 1)
- mapa Evropy – opakování a doplňování států (PŘÍLOHA 2)
12.2 ZEMĚPIS ČR
cv. 1:

- obrázky přírody na chodičku, obracečku (PŘÍLOHA 3)
- video o o Krkonoších – Snídaně s Novou (PŘÍLOHA 4)
https://www.youtube.com/watch?v=Hp6ywmH_g3M

12.3 MĚSTA A HISTORICKÉ PAMÁTKY V ČR
cv. 1: poslech – řešení pro U
Emil a Li si povídají, co dělali o prázdninách.
Emil: Co jsi dělala o podzimních prázdninách?
Li: Byla jsem s rodiči na výletě v jižních Čechách. Navštívili jsme Český Krumlov a zámek
Hluboká.
Emil: Ty jo, tak to musel být super výlet! A co se ti líbilo nejvíc?
Li: Asi zámek Hluboká. Byli jsme vevnitř na prohlídce, bylo to hrozně zajímavý. A co jsi
dělal ty?
Emil: Já jsem jel do Kutné Hory. Je tam super katedrála a taky jsem viděl tu známou
kostnici.
Li: Kostnici? Co to je?
Emil: To je malý dům u hřbitova, kde jsou dekorace z lidských kostí. Je tam třeba lustr
z kostí. Počkej, ukážu ti fotky.
cv. 2: obrázky staveb na chodičku, obracečku (PŘÍLOHA 3)
12.4 TYPICKÉ ČESKÉ VÝROBKY
- cv. 1:

- Dát S mapu ČR (PŘÍLOHA 5) a malé obrázky typických výrobků – nalepují do mapy
k městům, kde se vyrábí.
- cv. 5:

- Kostkový cukr – S dostanou do dvojic lístečky s hl. informacemi, poskládají je
chronologicky, potom vyprávějí. Nebo každý dostane jeden lístek a vypráví se dohromady
příběh, dvojice musí reagovat, až na ni přijde řada, říct co nejvíc detailů, co si pamatuje.
(PŘÍLOHA 6)
poslech – řešení pro U
JAK VZNIKL KOSTKOVÝ CUKR
Dřív se cukr prodával ve formě homole. To byl opravdu velký kus cukru. Bylo to velmi
nepraktické, protože se cukr musel sekat. A bylo to také nebezpečné. V roce 1841 v
Dačicích sekala paní Juliana Radová cukr z homole a zranila se na prstu. Na obědě měla ten
den pány z Dačické továrny na cukr. Ukázala jim zranění a řekla jim, že by měli cukr
vyrábět v malých kouscích, například ve formě kostky. Její manžel nápad zrealizoval a v
roce 1843 začala Dačická rafinérie oficiálně vyrábět kostkový cukr.

PŘÍLOHA 1
Kde ________ můj,
kde ________ můj?
________ hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara ________,
zemský ________ to na pohled!
A to je ta krásná _________,
země ________, domov můj,
země ________, domov můj!
Kde ________ můj,
kde ________ můj?
________ hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara ________,
zemský ________ to na pohled!
A to je ta krásná _________,
země ________, domov můj,
země ________, domov můj!
Kde ________ můj,
kde ________ můj?
________ hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara ________,
zemský ________ to na pohled!
A to je ta krásná _________,
země ________, domov můj,
země ________, domov můj!
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PŘÍLOHA 4
Podívejte se na video o Krkonoších a odpovězte na otázky:
1. O čem budou dnes ve studiu mluvit
(téma)? ....................................................................................................
2. Jak je vysoká Sněžka?

a. 1603 m

3. Na co se dívá Aleš s průvodcem?

a. les

4. Je ve střední Evropě hodně hor?

ano/ne

b. 1704 m

c. 1600 m

b. louka

c. vodopád

5. Jaké fenomény tady chráníme?
a. pole a jeskyně

b. tundru, vodopády, řeky

c. tundru, lesy a louky

6. Jaké bylo ráno počasí na rašeliništi? ........................................................
7. Jak vzniklo rašeliniště? a. byl tam ledovec

b. bylo tam jezero

8. Je v Krkonoších hodně vodopádů? ano/ne
9. Důl je místo, kde se doluje například zlato. Ale co znamená „důl“ v horách?
a. místo, kde je vodopád

b. místo, kde je rybník

c. je to údolí, místo, kde byl

dřív ledovec
10. Údolí, které vzniklo, protože tam byla řeka, má tvar a. V

b. U

11. Co se dolovalo v dole?
a. drahokamy

b. drahé rudy jako wolframové a arzenové rudy, stříbro

Podívejte se na video o Krkonoších a odpovězte na otázky:
1. O čem budou dnes ve studiu mluvit
(téma)? ....................................................................................................
2. Jak je vysoká Sněžka?

a. 1603 m

3. Na co se dívá Aleš s průvodcem?

a. les

4. Je ve střední Evropě hodně hor?

ano/ne

b. 1704 m

c. 1600 m

b. louka

c. vodopád

5. Jaké fenomény tady chráníme?
a. pole a jeskyně

b. tundru, vodopády, řeky

c. tundru, lesy a louky

6. Jaké bylo ráno počasí na rašeliništi? ........................................................
7. Jak vzniklo rašeliniště? a. byl tam ledovec

b. bylo tam jezero

8. Je v Krkonoších hodně vodopádů? ano/ne
9. Důl je místo, kde se doluje například zlato. Ale co znamená „důl“ v horách?
a. místo, kde je vodopád

b. místo, kde je rybník

c. je to údolí, místo, kde byl

dřív ledovec
10. Údolí, které vzniklo, protože tam byla řeka, má tvar a. V
11. Co se dolovalo v dole?
a. drahokamy

b. drahé rudy jako wolframové a arzenové rudy, stříbro

b. U

PŘÍLOHA 5

PŘÍLOHA 6

VELKÝ KUS – HOMOLE

ZRANĚNÍ

DAČICE – RAFINÉRIE

MALÝ KOUSEK – KOSTKA

1843 – KOSTKOVÝ CUKR
VELKÝ KUS – HOMOLE
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MALÝ KOUSEK – KOSTKA
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