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Materiál je určen pro práci žáků 4. – 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo 

oblasti Člověk a jeho svět a učivo anglického jazyka. 

 

• Úkolem žáků je vyhledat informace o obci, ve které žijí, a také základní informace o 
České republice.  

• Zadání si losují prostřednictvím lístečků (viz materiál). 

• Z informací volí ty, které jsou podstatné 

• Zjištěné informace shromažďují na společné online nástěnce (LinoIt – naše nástěnka - 
http://linoit.com/users/zsstraz/canvases/O%20Str%C3%A1%C5%BEi%20a%20%C4%8
CR%20pro%20n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvy)  

• Informace následně překládají do anglického jazyka – může využít elektronické 

překladač 

• Společně tak vytvářejí jednoduchého průvodce po místě, kde žijí 
 
Další dílčí cíle v hodinách informatiky: 

• Žák: 
o se zdokonaluje ve vyhledávání – kladení konkrétního dotazu, vhodná volba 

klíčových slov 
o pracuje s online nástrojem - nástěnkou 
o využívá překladač 
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Úkol: Připrav informace o Stráži a České republice podle vylosovaného zadání 
 
Postup: 

1. Vyhledej na internetu potřebné údaje (dle zadání) 
 
2. Pokud máš vyhledat obrázek, ulož ho do složky Server – úkoly – Standa a 

pojmenuj ho podle toho, co obsahuje 
 

3. Jednotlivé informace vlož na připravenou nástěnku v LINO IT, každou 
informaci vlož na samostatný lístek (nezapomeň se podepsat) 

 
 
Co budeš dělat: 

• vyhledávat konkrétní informaci – ověřovat, že je správná  

• stahovat a ukládat obrázky 

• správně formulovat a psát otázky a věty 

• všechny lístky přelož do Aj  
 
 

 
Prostor pro tvé poznámky: 
(např. odkud jsi čerpal informace, co jsi zjistil(a) 
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Hlavní město ČR 
Mapa ČR  
(obrázek) 

Vyber nějakou 
národní písničku, 
najdi její slova a 
zkus najít i její 
notový záznam 

Karlův most 
(jedna věta + 

obrázek) 

Plzeň – Techmánie 
(jedna věta + 

obrázek) 

Pražský hrad 
(jedna věta + 

obrázek) 

Václavské 
náměstí (jedna 
věta + obrázek) 

Staroměstský orloj 
(jedna věta + 

obrázek) 

Petřínská 
rozhledna (jedna 
věta + obrázek) 

Plzeň – Zoo 
(jedna věta + 

obrázek) 

Mariánské Lázně 
– Fontána (jedna 
věta + obrázek) 

Mariánské Lázně – 
Minipark (jedna 
věta + obrázek) 

Jak daleko je ze 
Stráže do Saint 

Blaire 
(použij plánovač 

tras na 
www.mapy.cz) 

Kde leží Stráž 
(jedna věta – 
v jaké části 
republiky, u 

hranic se kterým 
státem) 

Židovský hřbitov 
(fotka) 

Naše škola (fotka 
+ kolik dětí ji 
navštěvuje) 

Typické české jídlo 
(recept + obrázek) 

Jaké kostely 
máme ve Stráži 
(název a fotka) 

Sycherák (jedna 
věta + obrázek) 

Vánoce v ČR (kdy 
je slavíme a jaké 

máme zvyky) 

Velikonoce v ČR 
(kdy je slavíme a 

jaké máme zvyky) 

 
 


