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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 hlavní město ČR Prahu a její
pamětihodnosti, na čtení s porozuměním a výběr
důležitých slov z textu.

PRAHA

Praha je hlavní a současně největší město
ČR a 14. největší město Evropské unie. Leží mírně na sever od středu
Čech na řece Vltavě. Sídlí zde prezident republiky, vláda, ústřední státní
orgány a vrchní soud.
Do dnešní podoby se Praha vyvíjela 11 století. Coby historická
metropole Čech byla v minulosti sídelním městem knížat a králů, římsko
– německých císařů a hlavním městem Československa.
Praha je považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě.
Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu
je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro a mnohé
památky přilákají miliony turistů z celého světa.
Praha má přívlastek matka měst nebo Praha stověžatá.
Pražská památková rezervace
1. Kostely a kaple
katedrála sv. Víta, bazilika sv. Jiří (Pražský hrad), Týnský chrám, kostel
sv. Mikuláše (Malá strana), Betlémská kaple, kostel sv. Petra a Pavla
(Vyšehrad),…
2. Paláce
palác Kinských, Černínský palác, Valdštejnský palác,…
3. Kláštery
Strahovský klášter, Emauzský klášter, Anežský klášter,…
4. Stavby určené pro vzdělání a kulturu
Karolinum, Národní divadlo, Národní muzeum,
Klementinum,Rudolfinum,…
5. Ostatní stavby
Karlův most, Staroměstská radnice, Obecní
dům,…

Úkol č.1:
Podívej se na virtuální prohlídky Karlova mostu, Pražského hradu a
pražských věží na www. virtualtravel.cz.

Úkol č. 2:
Najdi v textu a doplň správné odpovědi.
1. Praha je hlavní a ______________ město ČR.
2. Praha leží na řece______________.
3. Do dnešní podoby se vyvíjela ___ století.
4. Historické centrum a Pražský hrad je na listině světových památek
____________.
5. Praha má přívlastek _____________ nebo ___________________.
6. Najdeme zde katedrálu sv. ______, baziliku sv. ______, __________
chrám, kostel sv. _____________ a jiné.
7. Mezi nejznámější paláce patří _____________, ________________
a ______________________.
8. Je zde Karlova univerzita zvaná __________________.
9. Přes Vltavu vede nejstarší ____________ most.

Správné řešení:
Úkol č. 2:
Najdi v textu a doplň správné odpovědi.
1. Praha je hlavní a největší město ČR.
2. Praha leží na řece Vltavě.
3. Do dnešní podoby se vyvíjela 11 století.
4. Historické centrum a Pražský hrad je na listině světových památek
UNESCO.
5. Praha má přívlastek matka měst nebo stověžatá.
6. Najdeme zde katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Týnský
chrám, kostel sv. Mikuláše a jiné.
7. Mezi nejznámější paláce patří Kinských, Černínský
a Valdštejnský.
8. Je zde Karlova univerzita zvaná Karolinum.
9. Přes Vltavu vede nejstarší Karlův most.
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