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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na základní informace o městě
Zlíně, na čtení s porozuměním a odpovědi na otázky
s výběrem možností.

Zlín – krajské město
Zlín je statutární město na východě Moravy. Leží v údolí řeky Dřevnice
na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Je sídlem Zlínského kraje.
Je také průmyslovým, obchodním a kulturním centrem východní Moravy.
Ve městě je velké množství středních škol a univerzita. V roce 2011 měl
Zlín 76 000 obyvatel.

Něco málo z historie města
- první písemná zmínka je z r. 1322, kdy byl Zlín řemeslnickocechovním střediskem okolního valašského osídlení
- město se od 19. století nachází na rozhraní 3 moravských
národopisných oblastí Valašska, Slovácka a Hané, nejblíže má
svým charakterem k Valašsku
- v 19. století počet obyvatel nepřesáhl 3 000
- důležitý byl r.1894, kdy zde Tomáš Baťa založil svou obuvnickou
firmu
- v letech 1910 – 1938 se počet obyvatel díky Baťovi zvýšil až na
38 000
- po r. 1926 se Zlín stal moderním městským centrem
- za 2. světové války bylo město bombardováno
- v r. 1945 byly Baťovy závody znárodněny
- od r.1949 do r. 1990 mělo město název Gottwaldov
- v r. 1990 se Zlín stal statutárním městem
- v r. 2001 byla založena Univerzita Tomáše Bati a vznikl Zlínský
kraj

znak Zlína

vlajka Zlína

Rodáci ze Zlína
- Josef Abrhám (herec)
- Tomáš Baťa ( podnikatel, zakladatel obuvnické firmy Baťa)
- Petr Čajánek (hokejista)
- Tomáš Dvořák (atlet)
- Eva Jiřičná (architektka)
- Leona Machálková ( zpěvačka)
- Felix Slováček (hudebník)
- Věra Galatíková (herečka)
- Ilja Prachař (herec)
- Roman Čechmánek (hokejový brankář)
- Ivana Trumpová ( roz. Zedníčková, lyžařka, podnikatelka, bývalá
manželka Donalda Trumpa)

Úkol č. 1:
Podívej se na www.youtube.com ( Zlin in New York) – propagační film
Zlína, který mapuje jeho současnost.

Úkol č. 2:
Vyhledej v textu a zakroužkuj správné odpovědi:
1. Zlín leží:
a) na východě Moravy
2. Zlínem protéká řeka:
a) Morava

b) na severu Moravy
b) Dřevnice

c) na jihu Moravy
c) Bečva

3. V roce 2011 počet obyvatel byl:
a) 86 000
b) 70 000

c) 76 000

4. První písemná zmínka o Zlíně je z roku:
a) 1233
b) 1322

c) 1323

5. Tomáš Baťa zde založil svou firmu v roce:
a) 1893
b) 1895

c) 1894

6. Od roku 1949 do roku 1990 mělo město název:
a) Leopoldov
b) Gottwaldov

c) Jindřichov

7. V roce 1990 se Zlín stal městem:
a) statutárním
b) krajským

c) hlavním

8. Zlínský kraj vznikl v roce:
a) 1990
b) 2011

c) 2001

Řešení úkolu č. 2
1. Zlín leží:
a) na východě Moravy
2. Zlínem protéká řeka:
a) Morava

b) na severu Moravy
b) Dřevnice

c) na jihu Moravy
c) Bečva

3. V roce 2011 počet obyvatel byl:
a) 86 000
b) 70 000

c) 76 000

4. První písemná zmínka o Zlíně je z roku:
a) 1233
b) 1322

c) 1323

5. Tomáš Baťa zde založil svou firmu v roce:
a) 1893
b) 1895

c) 1894

6. Od roku 1949 do roku 1990 mělo město název:
a) Leopoldov
b) Gottwaldov

c) Jindřichov

7. V roce 1990 se Zlín stal městem:
a) statutárním
b) krajským

c) hlavním

8. Zlínský kraj vznikl v roce:
a) 1990
b) 2011

c) 2001
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