
 VY_12_INOVACE_02.32 
1/3 1.2.02.32 
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Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Pilařová 
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na 

míru našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

Materiál je určen pro samostatnou práci žáků 4. až 6. ročníku v hodinách informatiky, 

navazuje na učivo oblasti Člověk a jeho svět a zeměpisu. 

 

Během práce žáci: 

• se orientují v psaném textu 

• volí vhodná klíčová slova 

• vyhledávají na internetu informace a obrázky 

• vybírají podstatné a zajímavé informace 

• sestavují dokument (referát) podle dané osnovy 

• využívají různé druhy informací – učí se uvádět jejich zdroj 

 

Dalšími dílčími cíli v hodinách informatiky jsou: 

• rozvoj dovednosti práce s textovým editorem 

• zopakování formátování textu 

• sebekontrola – obsahová, faktická, pravopisná i typografická správnost 

• zopakování postupu uložení dokumentu – orientace v adresářové struktuře 

V materiálu jsou použity tyto zdroje: 

• Mapa. [cit. 2011-10-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 

<http://www.enchantedlearning.com/europe/poland/outlinemap/2.shtml> 

• Vlajka. [cit. 2011-10-19]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland_2.svg> 

• Krakov. [cit. 2011-10-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piazza_del_Mercato_di_Cracovia.JPG> 

• Varšava. [cit. 2011-10-19]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw_-_Royal_Castle_Square.jpg> 

• Zubr. [cit. 2011-10-19]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zubr_002.jpg> 

• Gdaňsk. [cit. 2011-10-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gda%C5%88sk,_O%C5%82owianka,_pohled_na_n%C3%A1

b%C5%99e%C5%BE%C3%AD.JPG> 

• Kopernik. [cit. 2011-10-19]. Dostupný pod licencí volné dílo na WWW: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikolaus_Kopernikus.jpg?uselang=cs 



 VY_12_INOVACE_02.32 
2/3 1.2.02.32 

Z deníku cestovatele 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Pilařová 
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na 

míru našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

 
Úkol: Sestav stránku ze základních informací o vylosovaném státě. 
 
Jaké informace by měl tvůj dokument obsahovat: 

1. Název státu a jeho hlavní město 
2. Významné řeky, pohoří, nížiny, jezera (stačí stručně napsat – využij 

odrážky) 
3. Zajímavosti, památky (nejlépe vložit obrázek s popisem, o co se jedná – 

na popisek použij textové pole) 
4. Mapu (nejlépe obrys státu) 
5. Vlajku. 
6. Jednu významnou osobnost a čím se proslavila – text s obrázkem 

 
 
Co budeš dělat: 

• psát a formátovat text – typ, velikost, barva písma je tentokrát na tobě 

• vyhledávat informace – na konci dokumentu uveď, odkud informace 
pocházejí 

• stahovat a vkládat obrázky do dokumentu – při vkládání obrázků je třeba 
vložit adresu stránky, odkud obrázek pochází 

• ukládat hotový dokument do složky – dokument pojmenuj názvem státu 
 

 
Co se bude hodnotit? 
 

• Správnost textu – bez chyb, správně umístěné mezery a dodržování dalších 
typografických pravidel 

• Volba vhodného písma a jeho velikosti, úprava dokumentu 

• Nalezení vhodných obrázků a fotografií a jejich vložení do dokumentu 

• Správné uložení dokumentu 

• Samostatnost 
 
 
 
A jak by mohla tvá práce vypadat – dozvíš se na druhé straně 
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Polsko 
 
hl. město Varšava 
 
Povrch: 

• Pohoří Malopolská a Lublinská 
vrchovina, Tatry 

• Nížiny – Pomořanská a Mazurská 
jezerní plošina 

• Řeky – Visla, Odra 
• Jezera – ledovcového původu 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
  
 
 

 

Mikuláš Kopernik 
polský astronom (1473 – 1543) 

Gdaňsk 

Krakov 

Varšava 

Bělověžský národní park 


