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Očekávaný výstup: V písemném projevu žák aplikuje gramatická pravidla a dodržuje
zásady psaní velkých písmen. Samostatně vyhledává faktografické informace
z různých informačních zdrojů a efektivně s nimi pracuje. Dokáže vytvořit text podle
zadané komunikační situace.

Metodický list/anotace
Pracovní list obsahuje dva úkoly. Úkol č. 1 je zaměřen na procvičení pravidel psaní
velkých písmen, žák doplňuje správný pravopis názvů jmen a zeměpisných názvů.
Úloha je koncipován jako uzavřená úloha s jedním správným řešením. Způsob
vypracování zadá vyučující, následuje kontrola správnosti, při obtížnějších příkladech
zdůvodnění pravopisu.
Druhé zadání je koncipováno jako stylistické cvičení. Před vlastním zpracováním
slohového útvaru pracuje žák s různými informačními zdroji, samostatně vyhledává a
třídí informace. Proto je vhodnější vypracovat úkol v rámci domácí přípravy. Vyučující
upozorní žáky na nutnost uvedení bibliografické citace všech použitých zdrojů.
V rámci pilotáže úkolu se nabízí také možnost prezentovat a společně analyzovat
vybrané práce před třídou. Žáci tak trénují mluvený připravený projev. Zadání úloh
jsou vytvořena v souladu s požadavky ke státní maturitní zkoušce.
Vytvořeno: 03. 12. 2012

Pracovní list
1. Doplňte počáteční písmena a pravopis odůvodněte:
V _olabí se pěstují různé druhy zemědělských plodin. Během návštěvy
_ražského strýce jsme se byli podívat na _alé _traně. Jeli jsme přes
_eskomoravskou

_rchovinu.

V odvetném zápase zvítězili _stravští hráči.

V dobách _usitských bojovali _ražané ze všech sil. Kupujeme pravidelně
_idové noviny. Měli jsme jednání na _ěstském úřadě ve _elké

_ystřici u

_lomouce. Musíme zajít do _eské pojišťovny. Nejdelší hranice _eské republiky
vede se _polkovou _epublikou _ěmecko. Turisté směřovali do _avlíčkova
_rodu. Ze soustavy planet byla vyloučena planeta _luto. Během dovolené
_lunce žhnulo ze všech sil. Letní prázdniny trvají dva _ěsíce. Poslanci
kontaktovali _ancelář –rezidenta _epubliky. Dovolenou nejraději trávím v
_rubém _eseníku. V mikroregionu _odonínsko byl zaznamenán zvýšený
výskyt komárů. Pro velké výnosy obilí je _aná nazývaná úrodným krajem. Je
absolventem _ysokého _čení _echnického v _raze. Rozhodli jsme se strávit
_tědrý den netradičně v _lpách. Turisté obdivovali prostory _ražského _radu.
Do práce jezdí tramvají z _áměstí _rdinů. Naše škola sídlí na _řídě 17.
listopadu. Během osvobození stavěli _ražané v hlavním městě barikády. Za
války trpěli především _idé. Jezdí vozem _koda _abia. Jeho stará _kodovka
už dosloužila. Jan Neruda, _eský básník bydlel v domě U _ vou_ Slunců. 28.
září slaví _eská republika _den _eské státnosti. Mezi státní svátky nepatří
v našem státě _elký pátek. Prezident republiky každoročně uděluje za zásluhy
_ád _ílého lva. V 1. ročníku se žáci seznámí se _tarým a _ovým zákonem.
Jednou z postav _ančurovy novely _ozmarné léto je _ouzelník _rnoštek.
K základním pokrmům _talské kuchyně patří _pagety, _armazán, _armská
šunka a šumivé víno _rosecco. Studoval na _ilozofické _akultě _niverzity
_alackého v _lomouci. Rok života strávil ve _rancouzském

_aint _ropéz.

_oravská _ilharmonie patří k předním hudebním tělesům a sklízí úspěchy na
_eské i mezinárodní scéně. V nakladatelství _lbatros vyšla publikace
věnovaná laureátům _obelovy ceny míru.

2. Vytvořte krátký text publicistického charakteru o rozsahu cca.
100 slov (článek do cestovního průvodce, referát o Olomouci
apod.), ve kterém využijete zeměpisné názvy ze znázorněné
mapy a seznamu olomouckých historických budov dané
lokality. K získání faktografických informací využijte různé
informační zdroje.
Seznam historických budov:
klasicistní budova Moravského divadla na Horním náměstí
renesanční Edelmannův palác na Horním náměstí
barokní Caesarova kašna na Horním náměstí
barokní Herkulova kašna
kašna Ariónova z roku 2002
renesanční budova olomoucké radnice s pozdně gotickým arkýřem
barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí

Obrázek č. 1

Řešení:
1. Doplňte počáteční písmena a pravopis odůvodněte:
V Polabí se pěstují různé druhy zemědělských plodin. Během návštěvy
pražského strýce jsme se byli podívat na Malé Straně. Jeli jsme přes
Českomoravskou vrchovinu. V odvetném zápase zvítězili ostravští hráči.
V dobách husitských bojovali pražané ze všech sil. Kupujeme pravidelně
Lidové noviny. Měli jsme jednání na Městském úřadě ve Velké Bystřici u
Olomouce. Musíme zajít do České pojišťovny. Nejdelší hranice České
republiky vede se Spolkovou republikou Německo. Turisté směřovali do
Havlíčkova Brodu. Ze soustavy planet byla vyloučena planeta Pluto. Během
dovolené slunce žhnulo ze všech sil. Letní prázdniny trvají dva měsíce.
Poslanci kontaktovali Kancelář prezidenta republiky. Dovolenou nejraději
trávím v Hrubém Jeseníku. V mikroregionu Hodonínsko byl zaznamenán
zvýšený výskyt komárů. Pro velké výnosy obilí je Haná nazývaná úrodným
krajem. Je absolventem Vysokého učení technického v Praze. Rozhodli jsme
se strávit Štědrý den netradičně v Alpách. Turisté obdivovali prostory
Pražského hradu. Do práce jezdí tramvají z náměstí Hrdinů. Naše škola sídlí
na třídě 17. listopadu. Během osvobození stavěli Pražané v hlavním městě
barikády. Za války trpěli především Židé. Jezdí vozem Škoda Fabia. Jeho
stará škodovka už dosloužila. Jan Neruda, český básník bydlel v domě U
Dvou Slunců. 28. září slaví Česká republika Den české státnosti. Mezi státní
svátky nepatří v našem státě Velký pátek. Prezident republiky uděluje za
zásluhy Řád B(b)ílého lva. V 1. ročníku se žáci seznámí se Starým a Novým
zákonem. Jednou z postav Vančurovy novely Rozmarné léto je kouzelník
Arnoštek. K základním pokrmům italské kuchyně patří špagety, parmazán,
parmská šunka a šumivé víno Prosecco. Studoval na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Rok života strávil ve francouzském Saint
Tropéz. Moravská filharmonie patří k předním hudebním tělesům a sklízí
úspěchy na české i mezinárodní scéně. V nakladatelství Albatros vyšla
publikace věnovaná laureátům Nobelovy ceny míru.

2. Otevřená úloha
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