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SOVA – MOJE VLAST

Pat it n kam je jednou ze základních lidských pot eb. Vlast a území, kde žijeme, je pom rn  abstraktní 
pojem. Pokusme se d tem pomoci vnímat pojem vlast – jako domov národa.

Motivace:

Naše zví átka se spolu pot ebují dorozumívat. I když každé „hovo í” jinou e í, musí se spolu domluvit. 
N kdy si rozum jí, n kdy t eba zase ne. P esto žijí v jednom spole ném lese – sv t . Podobné je tomu i u lidí. Všichni 
žijeme vedle sebe. I když mluvíme t eba jinými jazyky, stává se asto, že si porozumíme. Jakými jazyky tedy vlastn  
hovo íme?

Legenda:

P ipravíme si nápisy v r zných jazycích, využít m žeme nap íklad jednoduchého návodu instantní 
polévky i šampónu. Papír A4 roz ízneme podéln  na podlouhlý pruh – doporu ujeme využít papír  r zných barev. 
Dále m žete p ipravit barevné obrázky státních vlajek dalších evropských zemí.

P ipravíme vždy jeden krátký nápis i sousloví. Vhodné je p ipravit si také mapu eské republiky i alespo  nákres 
(obrys na formát A4 – lze realizovat i jako puzzle). 

K tomuto metodickému listu je pracovní list C1A.

Pot eby:

Tento metodický list je možné realizovat v den n kterého z našich státních svátk , podpo íte tím 
u d tí hlubší souvislost s daným tématem. 

Využijeme p ipravených nápis  v r zných jazycích (slovenština, polština, n m ina, angli tina…). Vedoucí hry se 
pokouší co nejv rn ji p ed ítat v ty v cizích jazycích a d ti se pokouší uhodnout, o jaký jazyk se jedná. M žeme 
p itom rozdávat body (nejlépe ztvárn né kup íkladu kuli kami, kole ky i mí ky) a vít ze odm nit.

Pokusíme se s d tmi odpov d t na následující otázky:
• Kdo slyší n jaká podobná slova?
• Dokáže n kdo uhodnout, o jakou e  by mohlo jít?
• Papíry s nápisy m žeme umístit kolem mapy R na st n  – 

 jiná varianta: položit nákres na zem a nápisy pokládat kolem nákresu.

V další ásti se pokusíme s d tmi zodpov d t n které otázky. Op t m žeme za správné odpov di rozdávat body.

Pokuste se pokládat d tem otázky:
• Jaké je naše hlavní m sto?
• Jak se jmenuje naše republika?
• Jak se jmenuje ást republiky, ve které se nachází hlavní m sto?
• Má n kdo p íbuzného v jiné ásti naší vlasti? Kde to je?
• Jsou ješt  n jaké jiné ásti naší vlasti?
• Kdo ze sousedních zemí mluví jazykem, který je tomu našemu nejbližší?
• Který jazyk je ješt  podobný? 
• Jak se mluví v N mecku a Rakousku?
• Ví n kdo, jak se jmenuje náš prezident?

Práce s pracovním listem Moje vlast:

Úkoly:
1.  Dopl  chyb jící nápisy.
2.  Do ráme ku domaluj naši státní vlajku.

Pro nadané: poznávání státních vlajek našich soused  i dalších evropských zemí.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, ob anská.

Uv domit si vlastenecké cít ní, pocit sounáležitosti k národu. Uv domit si jazykové odlišnosti 
národ  a podpo it národní vnímání.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Hyperaktivní jedince kro te, aby p i jednotlivých innostech „nedivo eli“.Pozor na:

Moje poznámky:

Ohodno te pozitivn  veškeré snahy o správné zodpov zení otázek 
o eské republice – p ednost dejte nadaným d tem, které mohou 

ostatním sd lit i další fakta k naší vlasti.

Rozhodn  neo ekávejte, že d ti s poruchou prostorové orientace zvládnou správn  ukazovat na map  vyty ené body 
– rad ji a  jim hranice našich soused  nazna í zdatn jší.

Dysgra  k m tolerujte kostrbaté a neupravené písmo – soust e te se spíše na obsah: pokud bude vypln no v pracovním 
listu správn , ihned oce te slovní pochvalou.

A jakékoliv snahy grafomotorik  o nakreslení naší státní vlajky oce te!

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Slovní fotbal

D ti si sednou do kruhu. První ekne slovo, druhý naváže slovem, které bude za ínat písmenem, jímž p edchozí slovo 
skon ilo. D ti p i h e m žeme rozd lit do tým  a sout žit do asového limitu.

Další hry pro inspiraci: „pevnost Boyard“, „Fantom“ (Bonaparte).

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: Poznání a Pam .


