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Úvod 

 

V úvodu k tématu daného zadání se naskýtá možnost podívat se do knihy 

„Hovory s T.G. Masarykem“ a přestože máme v ruce vydání z roku 1937 uváděné 

myšlenky a názory Tomáše Garrigue Masaryka lze i dnes vnímat jako aktuální 

pohled na pojem demokracie. 

… demokracie je názor na život…. 

… demokracie je diskuse, ale jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě  

    hledají pravdu … 

… nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka, v jeho hodnotu … 

... demokracie je zárukou míru pro nás i pro svět … 

… škole neběží jen to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale učit žáky tak, 

    aby dovedli sami pozorovat přírodu a život a dovedli správně řešit úkoly,  

    kdekoli se k nim dostanou … 

 

Výchozím bodem je pro nás charakteristika jednoho z průřezových témat 

školního vzdělávacího programu „Výchova demokratického občana“, kde se říká: 

vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti, orientovat se ve složitostech 

demokratické společnosti, konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské 

důstojnosti a s respektem k druhým i s uplatňováním zásad slušné komunikace.  

Vede k aktivnímu dodržování práv a svobod, vede k chápání, jak společnost funguje, 

rozvíjí a podporuje komunikativní a prezentační schopnosti, vede k uvažování 

v širších souvislostech a ke kritickému myšlení, motivuje k ohleduplnosti, učí 

sebeúctě, sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti.  
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Proto i my si pro zeměpisné učivo dáváme za cíl vybavit našeho žáka tak, aby 

se dokázal v problémech orientovat, dokázal diskutovat a při vyjádření vlastního 

názoru uměl vždy uvádět odpovídající argumenty. Vše se musí odvíjet od dodržování 

práv, povinností, svobod a odpovědnosti. Takový přístup musí vést k zachovávání 

slušnosti při vystupování, respektování zásad diskuse a demokratických způsobů 

řešení. V obecném pojetí vyjadřuje pojem demokracie umožňovat všem občanům 

účast a podíl na řízení a správě státu. 

Ve školní podobě se jedná o výchovu k občanství, o přípravu žáka pro 

budoucí aktivní podíl třeba i na řízení státu, přijímání různých rozhodnutí a 

argumentací na základě skutečných faktů. 

Jde o výchovu k toleranci, ale současně k respektování lidských práv a 

svobod. K tomu všemu musí být náš žák vybaven dostatečnou úrovní vědomostí a 

dovedností, kterou získává ve vyučování jednotlivých předmětů.  

Proto výchova k demokracii musí vést žáka k možnosti zapojit se v budoucnu 

do praktického života. K tomu právě může přispět i práce v malé stávající komunitě, 

kterou je například třída, škola, obec atd. 

Náš žák musí být vybavený odpovědností a schopností, postavit se čelem 

k daným problémům své skupiny se kterými se průběhu školní docházky setkává. 

Umí naslouchat, umí reagovat, umí se rozhodnout, umí argumentovat a umí nalézat 

vlastní řešení problému, případně adresně prezentovat svou práci. 

K tomu všemu je vždy nápomocen učitel, za jehož přispění (ale občas 

záměrně a účelově zcela v pozadí) se vytváří příznivá, otevřená a pracovní 

atmosféra, která žáky motivuje. Učitel využívá různé metody a formy práce, ale musí 

své žáky dobře znát tak, aby dokázal vytvořit otevřený prostor, který povede žáky 

k propojení s praxí a reálným životem. Proto je naším cílem vybavit žáky také citem 

pro spravedlnost, toleranci a odpovědnost tak, aby díky této demokratické 

gramotnosti úspěšně obstáli ve svém dalším životě. 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrig

ue_Masaryk_1925.PNG 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG
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1. Vazba na Školní vzdělávací program Domino 

 

 

                                                                                                     

                             

                                                                                                     Motto: „Leťte s námi za vzděláním.“ 

1.1 Současný stav 

Připravujeme žáky na život v současném (mnohdy komplikovaném) světě a 

vedeme je k odpovědnosti a otevřenosti při dodržování lidských práv a svobod. 

Rozvíjíme jejich zájem o poznávání světa, to nejen z pohledu fyzicko-geografických 

sfér, ale především v oblasti socioekonomické. Všude žijí lidé se svými problémy, o 

kterých je možné s žáky konstruktivně diskutovat a spolupodílet se na možnostech 

třeba pouze dílčích řešení. Náš žák musí mít dostatek základních znalostí, musí se 

naučit argumentaci a musí se naučit pracovat nejen jako jedinec, ale především jako 

platný a vzdělaný člen týmu. A i v týmu jsou úlohy rozdělené tak, aby na výsledném 

řešení měl každý z jeho členů prostor nejen k vyjádření vlastního názoru, ale 

především svým podílem přispíval ke splnění vytyčeného cíle. 

A právě geografie – obor, který zasahuje současně mezi vědy přírodních a 

společenské, dává mnoho podnětů k motivaci žáka, k rozvíjení myšlení i k poznávání 

života u nás i mimo naši zemi. A právě takové možnosti srovnávání potom vedou 

k demokratickému myšlení a reagování na otázky života dnešního světa.  

„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého 

kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa 

menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: 

smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy 

nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“ (napsal anglický básník John 

Donne ). 

Stejný název najdeme i na titulu románu „For Whom the Bell Tolls“ - 

jehož autorem je americký spisovatel Ernest Hemingway. 
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1.2 Inovace 

 

Dnešní rychle se rozvíjející společnost, rychlost současné komunikace mezi 

lidmi, rychlý nástup moderních technologií nás vede k tomu, abychom i my dokázali jít 

s dobou a svou práci inovovali.  

Proto se zaměřujeme na takové výukové metody a formy práce, které motivují 

žáka proto, aby byl ve výuce platným aktivním účastníkem nikoliv pouze posluchačem. 

Chceme, aby svým podílem utvářel společně s námi vyučovací hodinu, která by ho 

nejen zaujala, ale v které by se sám výrazně angažoval a zapojoval. Uvědomujeme si, 

že příprava takového inovačního, moderního vyučování se neobejde bez zvýšených 

nároků na práci učitele, bez jeho vlastního rozšiřování studia ani bez znalosti 

psychologie dnešních dětí. 

Základem je pro nás pestrost výuky, vhodná motivace, odpovídající náročnost  

s ohledem na věkové zvláštnosti žáků a neustále hledání co nejefektnějších přístupů. 

Nepostradatelnou podmínkou úspěšné práce je vytvoření příznivého prostředí, které 

je nezbytné pro rozvoj aktivity, kreativity, samostatnosti a úspěšnosti práce našich 

žáků. 

Jak již bylo řečeno geografie může k demokratické kultuře velmi přispět. 

Tak tedy jdeme na vyučování s chutí i s inovačními nápady 

Vysvětlování — pro tuto metodu je důležitý logický a systematický postup při 
předávání znalostí žákům.  

Přednáška — jedna z náročnějších metod, jak z pohledu žáka, tak z pohledu učitele. 
Jedná se o delší ucelený slovní projev.  

Práce s textem — dnes nejen s tištěným textem, ale i s texty prezentovanými 
prostřednictvím internetu. zpracováním textových informací, získají žáci nové 
znalosti.  

Rozhovor —- je o komunikaci mezi jednotlivci nebo týmy, které si mezi sebou 
vzájemně vyměňují informace a poznatky.  

Pozorování — zde je důležitý vhodný výběr objektů i metodiky.  

Práce s obrazem — využíváme obrazy, kresby, nástěnné obrazy, ilustrace v 
učebnicích či obrazy vytvářené pomocí počítačových programů.   
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Instruktáž — navazuje na to, co již žák zná, činnost je předvedena s upozorněním 
na možné chyby i na bezpečnost a dále žák pracuje podle pokynů.  

 
Formy výuky jsou například: 

a) frontální výuka — hlavním cílem je, aby si žáci osvojili poznatky v rámci 
probíraného tématu 

 

b) kooperativní = skupinová výuka — výuka je založena na spolupráci žáků mezi 
sebou při řešení úkolů, ale také na komunikaci s učitelem; žáci si vzájemně 
pomáhají, diskutují nad problémem a hodnotí navzájem svou práci; tato forma by 
měla pomáhat uvědomovat si svou dílčí zodpovědnost za skupinový projekt, dokázat 
vyřešit složitější problém a umět si vzájemně pomoci 

 

c) samostatná práce žáků — jedná se o aktivitu, kdy žáci získávají poznatky vlastním 
úsilím 

A další způsoby práce, které lze ve vyučování geografie využívat: 

- čtení mapového materiálu a vytváření schémat a grafů 

- brainstorming (uplatnění třífázového modelu EUR) 

- projektové vyučování, workshopy 

- myšlenkové mapy, kde důležitý je nejen výsledek, ale hlavně zapojování žáků   

- dramatizace a příběhy 

- hry, kvízy soutěže, pexeso, tematické domino 

- týmové řešení problémové otázky 

- projekce a práce s ní 

- předávání informací mezi skupinami žáků (sdílení) 

- exkurze a vycházky s výstupy 

- práce na tematických výstavách 

- didaktické hry a práce s literaturou 

- učení prostřednictvím příběhů 

- historie a zajímavosti místa, kde žijeme 

- vhodným vyučovacím místem je knihovna nebo informační středisko 

- práce s videem  
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- pracovní listy (pravdivé a nepravdivé věty, tvořivost)  

- řízený rozhovor 

- mezipředmětové vztahy (ohrožení lidského života) 

- prezentace s animací (jednoduchá schémata k osvojení poznatků/) 

- práce s textem (část odborného textu, endemit a invazivní živočich aj.) 

 

Závěrem lze říci:   

VYTVOŘÍME PŘÍZNIVÉ A PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY 
ÚČASTNÍKY NAŠÍ ŠKOLNÍ ČINNOSTI, BUDEME KREATIVNĚ A AKTIVNĚ 
PRACOVAT TAK, ABYCHOM SPOLEČNĚ S USPOKOJENÍM DOSÁHLI KE 
STANOVENÉMU CÍLI.  

 

Škola s úsměvem a škola hrou – určitě si to tak představoval Jan Amos Komenský. 
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2. Učební osnovy 

Vyučovací 
předmět: 

 
Zeměpis 

  

    

Ročník: 6.   
    

 
Výstup 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty, 

kurzy 

 
Poznámky 

Žák:    

− posoudí význam Slunce pro 
život na Zemi  

− vyhledá doplňkové 
informace o  

− Slunci  

− popíše tělesa ve 

− vesmíru   

− doloží výzkumy a mírovou 
spolupráci států 

− světa    

− vyhledá nové poznatky  

− zhodnotí postavení Země ve     

− vesmíru  

− vyvodí závěry z důsledků 
pohybu Země 

− doloží střídání ročních 
období na základě 

− pozorování   

− srovná Zemi s ostatními 
planetami  

− ukáže rozložení pevnin a 
světadílů  

  
Vesmír 
 

− hvězdy 

− Slunce 

− Sluneční soustava 

− Země, tvar, 
velikost, pohyby, 

− střídání dne a 
noci, roční 
období, časová 
pásma 

− Měsíc 

− výzkumy vesmíru 
 

  
OSV: Rozvoj   
schopností poznávání 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
Mezipředmětové 
vztahy: 
F, ČJ, D, INF  

 

 
 

− používá glóbus k objasnění 
pohybů Země 

− používá číselné údaje k 
určování zeměpisné 

− polohy   

− rozlišuje časová pásma  

− pře/popíše změny na datové 
hranici 

− zhotoví jednoduchou 
topografickou mapu 

− vyhodnotí údaje z turistické 
mapy 

Kartografie a topografie 
 

− glóbus a světové 
strany 

− druhy map a 
orientace měřítko 
mapy a glóbusu 

− rovnoběžky a 
poledníky 

− zeměpisná síť 

− zeměpisné 
souřadnice 

− smluvené značky 

− topografické, 
geografické a 
kartografické 
pojmy 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
M, VV  
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Výstup 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty, 

kurzy 

 
Poznámky 

 − buzola, azimut, 
náčrtky 

  

 
 

− orientuje se v pojmech 
(např. zemské jádro, 
zemětřesení, zvětrávání, 
sopečná činnost) 

− porovná tvary zemského 
povrchu 

− uplatní poznatky o pohybech 
Země pro objasnění čtyř 
ročních období 

− popíše změny délky dne a 
noci na Zemi 

− vyhledá údaje z předpovědi 
počasí ukáže součásti 
hydrosféry na mapách 
uvede příklady jezer, rybníků 
a přehradních nádrží  

− orientuje se v základních 
pojmech podpovrchové 
vodě   

− vyhledá informace o 
ledovcích  

− rozlišuje půdní druhy a typy 

− používá pojmy z biosféry při 
vyprávění   

− o přírodních krajinách Země
  

Krajinná sféra — přírodní 
 

− litosféra  

− atmosféra  

− hydrosféra  

− pedosféra  

− biosféra (šířková 
pásma a výškové 
stupně) 

− vliv člověka na       
krajinnou sféru 
 

− ochrana člověka 
při živelních 
pohromách (vítr, 
voda, země-
třesení, oheň – 
sopečná činnost)
  

 
 
EV: Základní podmínky 
 života  
   
  
EV: Ekosystémy  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
VV, PČ, PŘ, ČJ 
 

 

 
 

− zdůvodní problémy lidstva 
(úbytek pralesů) 

− orientuje se ve světových 
oceánech, vyhledá 
zajímavosti  

− doloží nutnost zachování 
čistoty oceánů 

 

− orientuje se v základních 
zeměpisných názvech států 
Afriky 

− rozpozná vnitrozemské a 
přímořské státy  

− vyhledá surovinové zdroje 
Afriky 

Makroregiony světa 
 
Oceány  

− charakteristika 
přírodních 
poměrů a 
souvislosti s 
ekologií 

Světadíly  
 
Afrika  

− přírodní poměry 

− socioekonomické 
poměry 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
D, ČJ, CJ (AJ/FJ/NJ), 
VV, PŘ, OV, INF 
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Výstup 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty, 

kurzy 

 
Poznámky 

− doloží na příkladech plodiny 
vyvážené z Afriky  

− vysvětlí na základě 
dosavadních znalostí 
 

− geografické údaje o Austrálii 

− zdůvodní výskyt živočichů 
v Austrálii 

 
 
 

− vyhledá informace o 
dosažení pólů 

− přiměřeně věku zhodnotí 
polární  

− oblasti z hlediska 
současného  
oteplování   

− modelové regiony 

(ekologie,  

obyvatelstvo, 

současnost) 

Austrálie  

− přírodní poměry 

− obyvatelstvo, 
hospodářství  
a zajímavosti 

  
Polární oblasti 

− charakteristika 
podnebné oblasti 

− enviromentální 
problémy 
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3. Výukové materiály 
 

3.1 Učivo: Vesmír – Sluneční soustava 

POHLED NA SLUNEČNÍ SOUSTAVU OČIMA MIMOZEMŠŤANŮ Z PLANETY 

„SPACE BODY XYZ“ 

Cíle hodiny pro žáky – mimozemšťany: 
a) připomenou si dosavadní znalosti o vesmíru  
b) získají základní znalosti o sluneční soustavě  
c) použijí znalosti při zpracování pracovního listu (doplňování, určování 

pravdivosti tvrzení a jejich přehodnocení, využije svou kreativitu)  
d) vlastní tvořivost – výběr a námět spadající pod pojem Sluneční soustava 

 
Průběh vyučovací hodiny na planetě „SPACE BODY XYZ“ 

EVOKACE – učitel – mimozemšťan  

1) přinesl zachycenou meziplanetární sondu se vzkazem od lidí ze Země, kteří 

tvrdí, že patří do Sluneční soustavy 

2) použije metodu Brainstormingu „Sluneční soustava“ (na co se zaměříme pro 

průzkum Sluneční soustavy a co očekáváme) – zápis na tabuli; uplatnění dříve 

osvojených znalostí, popuštění fantazie (kreativita); hromadný Brainstorming 

výběr – 3 bodů, které se stanou cílem mimozemské výpravy 

3) prozradil, že se vydáme prozkoumat Sluneční soustavu v rámci výletu 

povoleného Ministerstvem vzdělávání naší planety 

4) pověření žáci (mimozemšťané) v čele s Paxi budou dokumentovat náš pobyt 

ve Sluneční soustavě 

5) návrat Paxi – shlédnutí videa „Sluneční soustava“  

           https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU     

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ – práce pro žáky „mimozemšťany“  

Pracovní list:  
1. Vlastní představa mimozemšťana (fantazie) 
2. Doplnění chybějících slov (společná kontrola) 
3. Rozhodování o pravdivosti či 
nepravdivosti tvrzení  
jednotlivě, pak ve skupinkách 
(možnost konfrontace a 
přehodnocení svých rozhodnutí na 
základě argumentace jiného žáka) 
společná kontrola 
4. Vlastní tvořivost, kresbičky 
5. Nová, ale ne úplně neznámá 
informace. 
6. Flexibilita, tvořivost a výběr 
REFLEXE  
– „pětilístek“ jako sluníčko  
– žáci vepisují  

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
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1. Jsi stále mimozemšťan! Nalep (nakresli) si svou fotografii do cestovní karty a vyplň 

všechny potřebné údaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplň text: 

Středem Sluneční soustavy je _____________, které jako vesmírné těleso je tzv. 

_____________. Slunce je koule žhavých _____________.  

Vyjmenuj planety sluneční soustavy ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ke Slunci je nejblíže planeta _____________, nejvzdálenější je _______________. 

3. Rozhodni o pravdivosti vět! Vyber a zakroužkuj vždy jednu možnost ANO nebo NE 

Vnitřní planety jsou kamenné.  ANO NE 

Rudá planeta je Venuše.  ANO NE 

Největší planetou Sluneční soustavy je Saturn.  ANO NE 

Nejchladnějšími planetami jsou Uran a Neptun.  ANO NE 

Nejkrásnější planetou s prstencem je Saturn.  ANO NE 

Čtvrtá planeta Mars se nejvíce podobá Zemi.  ANO NE 

Obydlenými planetami jsou Země a Mars.  ANO NE 

Země má dvě přirozené družice.  ANO NE 

Země oběhne kolem Slunce za rok.  ANO NE 

Měsíc se otočí kolem Země den = 24 hodin.  ANO NE 

Země se otočí kolem své osy za dobu 24 hodin.  ANO NE 

Země je vzdálena od Slunce 150 000 000 km.  ANO NE 

Světlo překoná vzdálenost ze Slunce k Zemi za 8 minut.  ANO NE 

Mezi vnějšími a vnitřními planetami jsou asteroidy.  ANO NE 

Sluneční soustavu nepravidelně navštěvují hvězdy.  ANO NE 

                                                            

                                                           Jméno: ______________________________ 

                                             

                                            Obyvatel planety SPACE BODY XYZ 

                                                                       Obtisk jednoho „prstu“  
                                                     horní „končetiny“:  
                                              

 

PRACOVNÍ LIST „POHLED NA SLUNEČNÍ SOUSTAVU 

OČIMA MIMOZEMŠŤANŮ Z PLANETY „SPACE BODY XYZ“ 

“ 
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4. Obyvatelé Země si říkají pozemšťané. Co je zajímavé na Zemi? Krom lidí jsou zde 

další živé organismy. Některé zjednodušeně nakresli. 

 

 

 

 

 

5. Lidé ze Země pozorují oblohu. Ze Země je před východem Slunce pozorovatelná 

jedna planeta, která je vidět při východu Slunce jako Jitřenka, po západu Slunce jako 

Večernice. Víš, o kterou planetu se jedná? 

 

6. Navrhni plakát, pohlednici nebo pořiď vlastní „fotografii“ (obrázek) na téma 

„Sluneční soustava“. 

 

 

 

 

Opakujeme pojmy z tématu „Krajinná sféra“ 

A) ROZKVETLÁ ZAHRADA (do okvětních lístků vepisujte pojmy, které s pojmy 

souvisí) 
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3.2 Učivo: Krajinná sféra — Ochrana člověka při živelných pohromách  

Ochrana člověka za mimořádných okolností (přírodní katastrofy)  

Cíl hodiny pro žáky:  

a) připomenutí si pojmů z tématu Krajinná sféra (formou myšlenkové mapy nebo 

kufru) 

b) řízený rozhovor (zaměření na katastrofy kolem nás, členění na přírodní 

katastrofy a způsobené člověkem)  

c) vyhledáváme na mapě oblasti, které jsou nejvíce postihovány přírodními 

katastrofami  

d) zpracovávají ve skupinkách tajenku a test (společná kontrola) 

Pracovní list: 

Ochrana člověka za mimořádných okolností (přírodní katastrofy) – I. 

Ochrana člověka za mimořádných okolností (přírodní katastrofy) – II. 

e) zamýšlí se nad správným chováním a vybírají správnou možnost 

Pracovní list: 

Ochrana člověka za mimořádných okolností (přírodní katastrofy) – III. 

Snadná kontrola:  

o správné odpovědi čtené zdola nahoru (CENA ŽIVOTA)  

o chybné odpovědi shora dolů – BEZPEČNOST 

o vysvětlení obou pojmů 

f) zásady první pomoci při ohrožení lidského života (v případě nevyčerpané 

časové dotace) 
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1) KRAJINNÁ SFÉRA 

motivace – výběr jedné z navrhovaných aktivit  

a) „Rozkvetlá zahrada“ jednoduché myšlenkové mapy (aktivita skupin) 

 

b) KUFR (aktivita třídy) 

1) žáci sedí v kruhu a posílají si krabičku s papírky, kde jsou uvedené odborné pojmy 
2) postupně si každý vytáhne jeden pojem a snaží se ho vysvětlit (nesmí však použít 
kořen slova daného pojmu) 
3) kdo první uhodne pojem z papírku získává bod 
čas na realizaci: 10 min 
pomůcky: kartičky s pojmy (podle počtu žáků), krabička 
 

 

LITOSFÉRA 

 

 

BIOSFÉRA 

 

METEOROLOGIE 

 

 

VULKÁN 

 

OVZDUŠÍ 

 

 

PEDOSFÉRA 

 

HUMUS 

 

 

OBLAČNOST 
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SAVANA 

 

 

ČERNOZEM 

 

POVODÍ 

 

 

STEP 

 

ATMOSFÉRA 

 

 

JEZERO 

 

ZÁLIV 

 

 

TAJGA 

 

ŠELF 

 

 

PODNEBÍ 

 

KORYTO 

 

 

JÍL 

 

HRÁSŤ 

 

 

HYDROSFÉRA 

 

TUNDRA 

 

 

LÁVA 

 

POČASÍ 

 

 

KRTEK 

 

TSUNAMI 

 

 

POUŠŤ 

 

KOŘEN 

 

 

ÚSTÍ 



 
18 

2) Ochrana člověka za mimořádných okolností (přírodní katastrofy) – I. 

TAJENKA 

       1             

        2            

3                    

        4            

       5.             

     6               

       7             

         8           

        9            

         10           

       11             

    12                

         13           

    14                

 

Legenda: 

1 – Vážné nebezpečí způsobené blesky při bouřkách nebo následkem dlouhodobého 

období sucha či také vinou nezodpovědných lidí. 

2 – Nebezpečný vítr. který při rychlosti 72 až 100 km/h láme větve a menší stromy, 

poškozuje střechy domů aj. 

3 – Název jednotného varovného signálu, který byl zaveden v České republice od 1. 

1. 2001 (vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události, která může ohrozit 

životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí). Tento signál je dobře rozlišitelný 

kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. 

4 – Nejhrozivější přírodní katastrofa (otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby 

v zemské kůře). 
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5 – Jinak sopka. (Sopečná činnost – jevy a pochody související s výstupem 

žhavotekutého magmatu z nitra Země na zemský povrch, které se rozlévá v podobě 

lávy.) 

6 – Jinak sesuvy sněhu, které jsou nejnebezpečnější v horském prostředí. 

7 – Výboje atmosférické elektřiny, které společně s vichřicemi, silnými dešti nebo 

sněžením doprovází bouřky (pokles tlaku a teplot vzduchu, prudká změna počasí). 

8 – Ničivý přírodní hydrologický jev vznikající v důsledku působení atmosférických 

poruch (zvýšení hladiny vody, která se následně rozlije nekontrolovatelně po 

zemském povrchu. 

9 – „Vlastníci“ telefonního čísla 158. 

10 – „Majitelé“ telefonního čísla 150. 

11 – Druh větrné smrště, označovaný tímto názvem na jihovýchodě USA, kde se 

často vyskytuje (vzdušný vír se svislou osou k povrchu Země připomínající chobot a 

jehož účinky jsou ničivé). 

12 – Přístroj, který měří a pořizuje zápis velikosti, síly a průběhu vln, vzniklých 

jakoukoliv náhlou deformací horniny (deformace mohou být vyvolána zemětřesením, 

zřícením skalního masívu, umělým výbuchem a podobně). 

13 – Žhavá tekutá horninová hmota v různých hloubkách pod zemským povrchem, 

která vytéká za zemský povrch jako láva. 

14 – Katastrofa místního rozsahu, kterou způsobují přírodní procesy (zvětrávání, 

podmáčení, zmrznutí) a také často člověk (porušování pevnosti svahů).  
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3) Ochrana člověka za mimořádných okolností (přírodní katastrofy) – II. 

TEST 

1. Živelnou pohromou není 

a) havárie tankeru (speciální lodi převážející ropu) 

b) povodeň 

c) sněhová lavina 

d) zemětřesení 
 

2. Číslo tísňové telefonní linky 155 v České republice náleží 

a) hasičům 

b) městské policii 

c) policii 

d) záchranné zdravotnické službě 
 

3. Mezi prudké tropické vířivé bouře, které vznikají nad oceány v tropickém 

podnebném pásu, nepatří 

a) hurikány 

b) pasáty 

c) tajfuny 

d) uragány 
 

4. Počínaje rokem 2003 i v České republice bylo zavedeno jednotné evropské 

telefonní číslo tísňového volání platné v zemích Evropské unie 

a) 101 

b) 111 

c) 112 

d) 121 
 

5. Tsunami je název pro  

a) lavinu v Himalájích 

b) mořetřesení 

c) rozsáhlé požáry v období extrémního vedra v Austrálii 

d) větrná smršť v USA 
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6. V případě situace ohrožení na sebe v noci upoutáme pozornost 

a) máváním fluoreskujících hodinek na viditelném místě 

b) rozděláváním ohně nebo blikáním svítilnou (baterkou)  

c) směřováním záblesků zrcátka (případně kouskem střepu ve směru 

očekávané pomoci) 

d) vyvěšením bílého prostěradla nebo osušky apod. 
 

7. Mnohdy při živelných pohromách musí být využit záchranný 

vrtulník. Proto se vyplatí znalost mezinárodní signální 

komunikace. Tento signál pro dorozumění ohrožených osob 

s letci znamená 

a) žádám o pomoc, přistání je možné 

b) přerušte činnost, něco není v pořádku 

c) odhoďte zásoby s potravinami 

d) přistaňte 

obr: http://www.sdh-dobroslavice.com/_pdf/pomucky-vz/32-S-Signaly-II.pdf 

8. Pokud se pohybuje po českých pohořích, je možné přivolat v případě ohrožení 

lidského života Horskou službu na centrální lince tísňového volání. Horské 

služby. Jednotné telefonní číslo pro Horskou službu (platné od 15. 12. 2012) je 

a) 1124 

b) 1148 

c) 1210 

d) 1602 
 

9.  Při varování, že přichází povodeň, 

a) doběhnu k toku (řece, potoku), abych zjistil, jak vysoko již je voda 

b) vylezu na střechu a volám na 112, abych v případě ohrožení mého 

místa, poslali záchranný vrtulník k přepravě na místo nouzového 

ubytování 

c) zajistím okna a dveře pomocí pytlů s pískem, přemístím domácí zvířata 

na bezpečné místo a odcházím s evakuačním zavazadlem do bezpečí 

d) zavolám kamarádovi mobilem a domluvíme se na jízdě loďkou (člunem, 

pramicí) ohledně prozkoumání situace 

 

http://www.sdh-dobroslavice.com/_pdf/pomucky-vz/32-S-Signaly-II.pdf
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4) Ochrana člověka za mimořádných okolností (přírodní katastrofy) – III.  

VOLBA PÍSMENA PODLE SPRÁVNOSTI VĚTY 

  ANO nebo NE 

1.  V pokojovém hotelu mě zastihlo zemětřesení. Okamžitě se 
vzdálím od oken a dveří a přitisknu se k nosné stěně pokoje, 
stojím v rámu dveří nebo se chovám pod silnou desku stolu a 
nehýbám se. 

 

2. Hrozí-li povodně v okolí mého domu, nejprve pečlivě zavřu okna 
a dveře, pak se ukryji ve sklepě. 
 
 

 

3. Beru vážně informace o lavinovém nebezpečí poskytnuté 
horskou službou. 
 
 

 

4. Jsem na bezpečném místě a kamarád potřebuje profesionální 
pomoc zdravotníka. Zavolám fungujícím mobilem číslo 
tísňového volání 155. 
 

 

5. Za bouřky se před zásahem blesku schovám pod osamělý strom 
na louce (uchrání mě nejen před silným deštěm, ale také před 
zásahem blesku). 
 

 

6. V ohrožení života nepropadnu panice. Nevzdám se za žádných 
okolností. 
 
 

 

7. Je-li v parném dni bouřka, využiji možnosti se vykoupat 
v rybníku (voda je teplá a slouží jako izolant před bleskem). 
 
 

 

8. Do evakuačního zavazadla si nezapomenu z potravin přibalit 
majonézu, šunkový salám a několik vajec. 
 
 

 

9. Pokud jsem pod lavinou, vyhodnotím svou polohu plivnutím. 
Kolem hlavy si u úst a nosu vyhrabu volný prostor v podobě 
vzduchové komory (ústa mám zavřená). Pokouším se vyhrabat 
vzhůru dříve, než sníh nade mnou slehne a umrzne. 

 

10. Pobývám u příbuzných v USA a blíží se prudká větrná smršť. 
Vezmu jídlo a pití. A s ostatními se schovám do zahradního 
altánku. 
 

 

 

Zakroužkovaná písmena si vypiš v pořadí dané směrem šipky! 

 

 

          

E T 

A B

B 

T C 

E             S                                                     

O N 

N A 

O Z 

V P 

E I 

Ž Č 

HERINK, J. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelné pohromy, 

Fortuna, 2010, ISBN 978-80-7168-830-3. 
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Přílohy (řešení) 

 

1) KRAJINNÁ SFÉRA 

motivace – výběr jedné z navrhovaných aktivit  

a) „Rozkvetlá zahrada“ jednoduché myšlenkové mapy (aktivita skupin) 

 

 

ukázka jednoho „květu“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) KUFR (aktivita třídy) 
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2) Ochrana člověka za mimořádných okolností (přírodní katastrofy) – I. 

 

3) Ochrana člověka za mimořádných okolností (přírodní katastrofy) – II. 
 

 1. a), 2. d),  3 b), 4. c),  5. b), 6. b),  7. a), 8. c),  9. c). 
 

4)  Ochrana člověka za mimořádných okolností (přírodní katastrofy) – III.  
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https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/fortuna-98
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3. 3. Austrálie 

 

1) Prezentace (PowerPoint) a práce s mapou 

 

- na přiložené jednotce USB 

 

2) Pracovní list 
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28 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
29 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yG9ZX1FS20A
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1. Rozhodni o pravdivosti vět 

 

Austrálie je stát na severní polokouli tvořený stejnojmenným kontinentem. A  N 
    

Austrálie je federativní stát s názvem Australský svaz. A  N 
 

Hlavou státu je britská královna Alžběta II. A  N 
 

Holanďan Tasman je objevitel ostrova Tasmánie a Nového Zélandu. A  N 
 

Angličané zakládali trestanecké kolonie v Austrálii. A  N 
 

Ostrov Tasmánie leží na sever od Austrálie. A  N 
 

Nejvyšším vrcholem australského kontinentu je Mount Kosciuszko. A  N 
 

Hlavním městem Austrálie je Sydney. A  N 
 

Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide jsou australská města. A  N 
 

Největším městem Austrálie je Canberra A  N 
 

   

Austrálie společně s Novým Zélandem jsou producenti vlny. A  N 
    

V Austrálii žije spousta endemitů. A  N 
    

V Austrálii roste blahovičník. A  N 
    

Do Austrálie byli zavlečeni klokan, ptakopysk a ježura z jiných kontinentů.  A  N 
    

Koala je medvěd. A  N 
    

V řeči domorodců koala znamená zvíře, které nepije. A  N 
    

Austrálci (Aboridžinců) mají posvátný skalní monolit Uluru. A  N 
    

V Austrálii se mluví australsky. A  N 
    

Austrálie je vyspělý průmyslový a zemědělský stát. A  N 
 

 

 

 

PRACOVNÍ LIST „Austrálie“ 
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2, Jak se nazývá největší 
korálový útes na světě? 
Je přes 2000 km dlouhý, má 
asi 600 ostrovů a jeho velká 
část je chráněna jako Great 
Barrier Reef Marine Park. 
Od roku 1981 je celý útes 
pod ochranou UNESCO 
(rozloha 348 700 km²). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3. Vyhledej si údaje o hvězdici trnité 
neboli hvězdici trnové koruně.  

 

 

4.  Ukázka textu:  

 

 

 

 

Všeobecně známé jsou důsledky zavlečení králíků do 

Austrálie. V roce 1859 jich tu bylo vysazeno 24 a do 

konce 19. století obsadili dvě třetiny kontinentu. 

Obrovské plochy byly s jejich přičiněním zcela zbaveny 

vegetace, což nejvíce vadilo chovatelům ovcí 

(mimochodem také zavlečených). Proti králíkům byly 

vystavěny stovky kilometrů plotů, do napajedel byl sypán 

jed a na pomoc byly dovezeny lišky, fretky, lasičky a 

kočky. Jenže liškám a kočkám daleko více zachutnali 

zdejší vačnatci, hlavně malé druhy klokanů a vakomyší. 

Teprve po roce 1950, kdy byl mezi králíky záměrně 

rozšířen virus myxomatózy, se podařilo králičí pohromu 

alespoň částečně zvládnout. Přesto i v současné době 

stojí australskou vládu boj proti králíkům 600 milionů 

dolarů ročně.   
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5. Pojmenuj daná zvířata a zakroužkuj ta, která byl zavlečena do Austrálie. 
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7. Tajenka 

Zjisti latinský název pro předpokládaný kontinentu, avšak dosud neobjevený kontinent, 
„Jižní země“, který se objevoval na mapách od 15. do 18. století. Tento kontinent poprvé 
předpověděl Aristotelés.  

 

              

    2.          

    3.          

4.              

 5.             

              

    6.          

    7.          

 8.             

  9.            

10.              

  11.            

 12. E            

    13.          

     14.         

              

Legenda: 

1. Jeden z nejjedovatějších hadů (velký též pobřežní) žijící na pobřeží Austrálie a 

Papui Nové Guineje. Jeho uštknutí dokáže usmrtit člověka do jedné hodiny.  

Jedná se o nejdelšího australského hada (jeho kořistí jsou myši a krysy, proto ho 

přitahují stodoly, farmy a jiné lidské příbytky). 

2. Druhé největší australské město a hlavní město státu Viktoria. 

3, Občasný vodní tok, v létě může úplně vyschnout, 

4, Posvátný pískovcový monolit Australců (anglický název).  

5. Australské jezero vzniklé z mrtvého ramena řeky (název v řeči domorodců). 

6. Ostrov, který je domovem největšího žijícího dravého vačnatce, ďábla 

medvědovitého. 

7. Lovecký nástroj, který v případě, že je správně odhozen, letí na zakřivené dráze a 

vrací se na místo vypuštění. 

8. Oblast se zásobami podzemní vody. 

9. nerostné bohatství (drahý kov, v jehož produkci je na 3. místě ve světě). 

10. Hlavní město Austrálie. 

11. Hlavní město Tasmánie (přístav). 

12. Jinak blahovičník (důležitý zdroj potravy koal. 

13. Původní australská psovitá šelma. 

14. Největší australské město (největší a nejlidnatější, dějiště Letních olympijských 

her 2000, budova Opery). 
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Přílohy (řešení) 

 

 

 

  

 

 

1. Rozhodni o pravdivosti vět 

 

Austrálie je stát na severní polokouli tvořený stejnojmenným kontinentem. A  N 
    

Austrálie je federativní stát s názvem Australský svaz. A  N 
 

Hlavou státu je britská královna Alžběta II. A  N 
 

Holanďan Tasman je objevitel ostrova Tasmánie a Nového Zélandu. A  N 
 

Angličané zakládali trestanecké kolonie v Austrálii. A  N 
 

Ostrov Tasmánie leží na sever od Austrálie. A  N 
 

Nejvyšším vrcholem australského kontinentu je Mount Kosciuszko. A  N 
 

Hlavním městem Austrálie je Sydney. A  N 
 

Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide jsou australská města. A  N 
 

Největším městem Austrálie je Canberra A  N 
 

   

Austrálie společně s Novým Zélandem jsou producenti vlny. A  N 
    

V Austrálii žije spousta endemitů. A  N 
    

V Austrálii roste blahovičník. A  N 
    

Do Austrálie byli zavlečeni klokan, ptakopysk a ježura z jiných kontinentů.  A  N 
    

Koala je medvěd. A  N 
    

V řeči domorodců koala znamená zvíře, které nepije. A  N 
    

Austrálci (Aboridžinci) mají posvátný skalní monolit Uluru. A  N 
    

V Austrálii se mluví australsky. A  N 
    

Austrálie je vyspělý průmyslový a zemědělský stát. A  N 
 

 

 

 

PRACOVNÍ LIST „Austrálie 
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2, Jak se nazývá největší 
korálový útes na světě? 
Je přes 2000 km dlouhý, má 
asi 600 ostrovů a jeho velká 
část je chráněna jako Great 
Barrier Reef Marine Park. 
Od roku 1981 je celý útes 
pod ochranou UNESCO 
(rozloha 348 700 km²). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3. Vyhledej si údaje o hvězdici trnité 
neboli hvězdici trnové koruně.  

velká dravá mořská hvězdice 

žije v teplejších mořích e velkým 
nebezpečná pro korálové útesy 

druhá největší hvězdice na světě 

14–18 ramen 

občasné ulovení drobných rybek  

živí se prakticky jen koráli (nebo korály) 

do jejich schránek vypustí své trávicí 
enzymy → jejich těla rozpustí a hvězdice 
natrávený obsah nasaje do svého 
vychlípeného žaludku 

 

4.  Ukázka textu:  

 

 

 

 

Všeobecně známé jsou důsledky zavlečení králíků do 

Austrálie. V roce 1859 jich tu bylo vysazeno 24 a do 

konce 19. století obsadili dvě třetiny kontinentu. 

Obrovské plochy byly s jejich přičiněním zcela zbaveny 

vegetace, což nejvíce vadilo chovatelům ovcí 

(mimochodem také zavlečených). Proti králíkům byly 

vystavěny stovky kilometrů plotů, do napajedel byl sypán 

jed a na pomoc byly dovezeny lišky, fretky, lasičky a 

kočky. Jenže liškám a kočkám daleko více zachutnali 

zdejší vačnatci, hlavně malé druhy klokanů a vakomyší. 

Teprve po roce 1950, kdy byl mezi králíky záměrně 

rozšířen virus myxomatózy, se podařilo králičí pohromu 

alespoň částečně zvládnout. Přesto i v současné době 

stojí australskou vládu boj proti králíkům 600 milionů 

dolarů ročně.   
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5. Pojmenuj daná zvířata a zakroužkuj ta, která byl zavlečena do Austrálie. 

  

 

 
 

koza velbloud klokan 

   
osel koala ptakopysk 

 
 

prase ježura 

  

 

lyrochvost 
 

emu 
 

wombat 
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7. Tajenka 

Zjisti latinský název pro předpokládaný kontinentu, avšak dosud neobjevený kontinent, 
„Jižní země“, který se objevoval na mapách od 15. do 18. století. Tento kontinent poprvé 
předpověděl Aristotelés.  

 

      T A  J P A N   

    2. M E L B O U R N E 

    3. C R E E K     

4. A Y R E S R O C K     

 5. B I L L A B O N G    

              

    6. T A S M Á N I E  

    7. B U M E R A N G  

 8. A R T Í S K Á P Á N E V 

  9. Z L A T O       

10. C A N B E R R A      

  11. H O B A R T      

 12. E U K A L Y P T U S   

    13. D I N G O     

     14. S Y D N E Y   

              

Legenda: 

1. Jeden z nejjedovatějších hadů (velký též pobřežní) žijící na pobřeží Austrálie a 

Papui Nové Guineje. Jeho uštknutí dokáže usmrtit člověka do jedné hodiny.  

Jedná se o nejdelšího australského hada (jeho kořistí jsou myši a krysy, proto ho 

přitahují stodoly, farmy a jiné lidské příbytky). 

2. Druhé největší australské město a hlavní město státu Viktoria. 

3, Občasný vodní tok, v létě může úplně vyschnout, 

4, Posvátný pískovcový monolit Australců (anglický název).  

5. Australské jezero vzniklé z mrtvého ramena řeky (název v řeči domorodců). 

6. Ostrov, který je domovem největšího žijícího dravého vačnatce, ďábla 

medvědovitého. 

7. Lovecký nástroj, který v případě, že je správně odhozen, letí na zakřivené dráze a 

vrací se na místo vypuštění. 

8. Oblast se zásobami podzemní vody. 

9. nerostné bohatství (drahý kov, v jehož produkci je na 3. místě ve světě). 

10. Hlavní město Austrálie. 

11. Hlavní město Tasmánie (přístav). 

12. Jinak blahovičník (důležitý zdroj potravy koal. 

13. Původní australská psovitá šelma. 

14. Největší australské město (největší a nejlidnatější, dějiště Letních olympijských 

her 2000, budova Opery). 
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4. Závěr v návaznosti na nadnárodní společenství Evropské Unie 

Současná doba klade na školní výuku nutnost vnímání světa v souvislostech, v 

propojenosti získaných poznatků i dovedností žáka a směřující k vzájemným vazbám 

mezi jednotlivými vyučovacími předměty. Neoddělovat, ale naopak propojovat. Vždyť 

život, který žáci žijí v rozmanitém světě s mnoha různými barvami je ve skutečnosti 

průsečíkem demokratického chápání světa. 

Žák je veden k samostatnosti a aktivitě v uplatňování vlastních názorů, při 

současném respektování zásad diskutování a výměny názorů v demokratickém 

prostředí třídy nebo školy. K tomu, ale musí být vybaven dostatkem znalostí, proto, 

aby jeho argumentace byly postaveny na znalostech problematiky. Musí se nejen 

učit, ale musí číst, sledovat dění kolem sebe a hovořit i doma s rodiči. Učitel hledá 

pro své vyučovací hodiny nové formy práce, které směřují ke kritickému myšlení a 

poznávání světa jako celku. 

Vše musí probíhat se znalostmi práv a povinností občanů. Není od věci připomenout 

například čl. 1-30 ve „VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV“, kterou vydala OSN 

již v roce 1948.   

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf 

Také Evropská unie poskytuje otevřený prostor nejen pro soužití Evropanů na 

společném kontinentě, ale i v rámci demokratických postojů občanů, uplatňovat vše, 

co dovolují práva a povinnosti. A to platí i pro naší komunikaci ve výuce. Žák by měl 

chápat odlišnosti kultur i jako možnost vzájemného obohacování, měl by být schopen 

empaticky přistupovat, případně tolerovat odlišné názory i postoje a respektovat 

ostatní v demokratickém světě. Proto je pro nás nezbytné připravovat žáky i na 

případné kritické hodnocení mediálních sdělení, schopnost rozpoznat negativní jevy, 

dokázat argumentovat na základě získaných znalostí, reagovat a zaujmout vlastní 

stanovisko. 

V závěru vybraných témat pro 6. ročník uvádíme ještě konkrétní odkaz na 

vazbu k Evropské unii: 

a) Evropská kosmická agentura a podíl naší země na kosmickém výzkumu.                                        

b) Jednotné evropské číslo 112 v záchranném systému. 

 Heslo EU zní: „JEDNOTA V ROZMANITOSTI“ (UNITED IN DIVERSITY). 
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