
 
Ročník: 3. 
Předmět: prvouka  
Téma: Popis cesty – opakování Praha    
Délka hodiny: 45 minut  
 
Obsahový cíl hodiny:  

• Žák se umí orientovat na plánku města Prahy. 
• Žák aplikuje dosud získané vědomosti o Praze.  

Jazykový cíl hodiny:  
• Žák na konci hodiny zvládne popsat cestu ke konkrétnímu místu. 
• Žák umí vyjmenovat jednotlivé povely sloužící k určení cesty.  
• Žák dokáže popsat cestu spolužákovi.  

 
Language for 

- Stand up, open your textbook, ask a question, find, right, left, turn around, behind, in 
front of, next to, between, find the way, look at the map, I can see on the map, 
museum, theater, castle, church 

Language of 
- Základní pokyny potřebné pro orientaci na plánku konkrétního města. Být schopný 

popsat cestu z jednoho bodu do druhého. Propojení předmětů prvouky s anglickým 
jazykem. 

- V rámci RVP ZV by učivo spadalo do oblasti Člověk a jeho svět v tematickém okruhu 
Místo, kde žijeme (učivo: regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR) a oblast Jazyk a 
jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk (učivo: tematické okruhy: 
zvířata) 

Language through  
- Předpokládaný odhad, na co by se mě žáci mohli zeptat 

o Prague Castle, square, souvenirs, hospital, pharmacy, national museum 
 

4C 
 
Content 

- Žáci mají již nějaký základ z předchozích hodin, které si teď propojíme. Orientaci na 
mapě jsem společně již realizovali. Čeká nás tedy uvedení do širšího celku.  

- Zaměříme se na další rozvoj slovní zásoby. 
Cognitive 

- Na základě nové slovní zásoby se jim dále rozvíjí jejich poznávání. V případě 
nečekaných situací, kdyby se ztratili se budou moci dokázat orientovat v neznámem 
prostředí. Některé významné pražské památky si také představíme v anglickém jazyce, 
kdy se nám to opět krásně propojí i s komunikací.  

- Věci následně budeme propojovat do širšího kontextu. 
Communication  



- V rámci komunikace se dokáže dorozumět v cizí zemi a bude ovládat slovíčka, která 
jsou potřebná pro orientaci v neznámém prostředí, budou se moci v cizině zeptat na 
cestu, najít nejbližší památku, obchod, lékárnu, nemocnici a nebudou odkázání pouze 
na chytré telefony. 

Culture  
- Propojení učiva s naší českou kulturou, která se dneska týká hlavně našeho hlavního 

města Prahy. Žáci budou schopni se orientovat na plánku města Prahy a seznámí se 
také s některými anglickými názvy pražských památek. 

 
Použitý scaffoldingový materiál 

- Vytvořené a zalaminátované domino na upevnění některých frází, plánek na 
vyznačování tras, kartičky na rozhovor ve dvojicích, plánek města Prahy 

 
 
Průběh hodiny: 
10.00 

- Přivítání se s žáky 
- Nejprve s žáky uděláme úvodní část, v rámci které, je seznámím s náplní dnešní 

hodiny a nastíním jim, co nás dneska čeká. 
- Přitom si zopakujeme i minulé učivo, kdy jsme se již o hlavním městě společně bavili. 

Dneska nás čeká orientace na plánku historického centra Prahy. 
- V rámci motivace na dnešní hodinu si představíme, že jsme na exkurzi v Praze nebo 

na výletě s našimi rodiče a potřebujeme se dostat na významné pražské památky. 
K tomu ale potřebujeme se dobře orientovat v neznámém prostředí, kdy nám k tomu 
může napomoci plánek.  

- Jako rozehřívací aktivitu si zvolíme lehkou pohybovku, v rámci které, si zopakujeme 
některá slovíčka, která již známe. Žákům budu říkat jednoduché fráze a oni se vždy 
podle toho postaví.  
 

10.05 
- Po úvodní části se dáme na první aktivity, které budu mít pro žáky nachystané. Jako 

první si před sebou rozloží plánek Prahy, který mají ve svých pracovních sešitech.  
- Zvolím nejprve výchozí bod, ze kterého budeme vycházet a nechám žáky, aby si sami 

promysleli trasu. Poté se jich zeptám, kdo kudy šel.  
- Žáci mi budou sdělovat své trasy a to, jakou památku mohli v rámci této trasy vidět.  

Plánek:  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plánek města prahy. Hravá prvouka 3 – Pracovní sešit (2016) 
10.15 
Zeptám se následně žáků na několik otázek: 

• Where is Prague castle?  
• What is across the Charles bridge? 
• What is opposite the National museum? 

Žáci mi budou odpovídat.  
Poté na to navážeme další aktivitou, kdy si žáci zahrají na turisty. Do dvojic jim rozdám 
kartičky, na kterých budou různé fráze, kterými se svého spolužáka budou ptát. Ten jim musí 
odpovědět.  
Kartičky:  
 
Excuse me, Where can I find souvenirs?  
Souvenirs are on the square next to the restaurant. 
Thank you! 

 
Excuse me, Where can I find bank? 
The bank is next to the cinema.  
Thank you! 

 
Excuse me, Where is National museum? 
The National museum is on Wenceslas Square. 
Thank you! 

 
Na podobném principu budou žáci vést rozhovor se svým spolužákem, se kterým sedí 
v lavici.  
 



10.25 
Následně si zkusíme odvozená slovíčka, která již umíme přenést i na náš plánek a pokusit se 
je zařadit do naší původní naplánované cesty ke konkrétní památce, kdy se budou snažit ji 
vysvětlit ostatním spolužákům.  
 
10.30 
Následovat bude aktivita s dominem, které dostanou žáci do dvojic. Dvojice zachováme podle 
toho, jak žáci sedí v lavicích. 
Ukázka domina: 
 

START NEXT TO 
VEDLE BETWEEN 
MEZI NAPROTI 

OPPOSITE ZA 
BEHIND NA 

ON THE END 
 

START MUSEUM 
MUZEUM BANK 

BANKA CINEMA 
KINO SQUARE 

NÁMĚSTÍ CASTLE 
HRAD BRIDGE 
MOST SOUVENIRS 

SUVENÝRY HOSPITAL 
NEMOCNICE CHURCH 

KOSTEL THE END 
 
Pro domino jsme zvolila dvě možnosti, které bych mezi žáky rozdělila. Následně by si je mezi 
sebou vyměnili.  
 
10.40 
Čas na ukončení dnešní hodiny. Zopakovali bychom si dnešní látku, co jsme se na dnešní 
hodině naučili. Znovu bychom se podívali na plánek a já bych se žáků zeptala, ať mi 
vyjmenují alespoň pět pražských památek. Pokud si budou pamatovat anglické názvy, použijí 
je.  
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