Vzdělávací oblast: Region Jestřebí hory
Ročník: 4. a 5.

Kompetence ( výstupy )
– najde region Jestřebí hory na mapě ČR,
detailněji popíše mapu regionu a obce v
něm ležící, pracuje se slepou mapou

Učivo – obsah
Region Jestřebí hory, jeho
mapa a práce s ní

– přečte vybrané pověsti, reprodukuje je,
Pověsti Jestřebích hor a jejich
najde v nich hlavní postavy, odpovídá na
historický kontext
otázky k textu popř. je sám vytváří, k textu
vytvoří ilustrace a k nim vlastní jednoduché
vyprávění
– zná významné přírodní památky regionu a Přírodní památky a
jejich polohu, popíše jejich zvláštnosti
zajímavosti
– je obeznámen s regionálními historickými Historické památky a muzea
památkami a muzei, ví, na co se jednotlivá
muzea specializují, vypráví o jejich
návštěvě
Cyklistické, lyžařské a pěší
– pokusí se naplánovat výlety do okolí na
výlety po Jestřebích horách a
různá roční období, soustředí se na
okolí
dostupnost, přiměřenou časovou i fyzickou
náročnost trasy, představuje místa, která má
sám rád
Svazek obcí Jestřebí hory,
– zná obce patřící do Svazku obcí Jestřebí
galerie jednotlivých obcí
hory, vyhledá o nich informace (počet
obyvatel, historie, znak, památky,
významné osobnosti a akce, sportoviště,
podniky a služky) a ve spolupráci se
spolužáky vytvoří jejich galerii, představí je
a porovná

– při práci na všech tématických celcích se
snaží samostatně, popř. za pomoci učitele
vyhledávat informace
– výsledky své práce se snaží jednoduše
prezentovat ostatním, pozornost spolužáků
může prověřit položením otázek
– na náročnějších úkolech pracuje ve
dvojici popř. ve skupině

Pomůcky:
mapky
knihy z fondu školní knihovny
internet
propagační materiály
pracovní listy
Soutěže:

Mezipředm.
vazby

Poznámka

– Člověk a jeho
svět: práce
s mapami,
významné české
a světové
osobnosti,
kulturní
památky,
zajímavé přírodní
lokality, zásady
správného
chování v nich,
účelné využití
volného času
– ČJ: práce
s textem,
vyhledávání
informací,
pověsti, tvůrčí
psaní, nácvik
správného
verbálního
projevu
– VV: kresba
– Naše město:
informace o
Úpici

– v případě
možnosti
návštěva
vybraných míst

Termín
– první
pololetí

– druhé
pololetí

