
Přílohy 

Příloha č. 1  

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA – CIZINCE 

Příjmení a jméno žáka:                           

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

školní rok         2014/2015 

Rozumí pokynům učitele                   

Rozumí běžné komunikaci                   

Čte s porozuměním                   

Vyhledává a třídí informace                   

Zvládá základní gramatické jevy                   

Zapojuje se do výuky                   

Plynule hovoří česky                   

Je nutný individuální přístup                   

Není nutný individuální přístup                   

Zcela začleněn do běžné výuky                   

Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v českém 

jazyce 
                  

Vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně                   

Zapojuje se do diskuze                   

Rozumí různým typům textů                   

Spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit                   



Příloha č. 2 



Ahoj Kláro,  

 

zdravím tě z Prahy. Jak se máš? Já se mám dobře, líbí se mi tady. V Praze bydlím s rodiči 

a bratrem už šest měsíců. Bydlíme v bytě na Praze 6 vedle krásného parku Ladronka. Už se 

těším, až bude léto! K Vánocům jsem dostala krásné modré brusle. Až bude lepší počasí, půjdu si 

do parku zabruslit. Teď je v Praze zima. Prší a na začátku ledna sněžilo. V létě poletíme k moři, 

do Řecka. Musím se ale hodně učit. Když se nebudu učit, zůstanu doma.  

V sobotu jsem byla s bratrem na procházce. Byli jsme na Pražském hradě. Je krásný a velký! 

Moc se mi líbil Chrám svatého Víta! Posílám ti fotku. Viděli jsme hodně památek. Pak mě 

bolely nohy, tak jsme jeli tramvají číslo 22. Bydlíme kousek od zastávky, která se jmenuje 

Říčanova. Jeli jsme ale jen 11 minut. V Praze jezdí i autobusy a metro. Metro je rychlé, ale já 

mám raději tramvaj. Je z ní hezký výhled. 

Ve škole je to fajn. Moc mě baví hudební výchova, matematika a tělocvik. Čeština je těžká! 

Nemám ráda výtvarnou výchovu.  

 

Měj se moc hezky! 

Paula 

 

 

 

 

Odpovíš správně na otázky? 

1. Komu píše Paula? 

2. Kde Paula bydlí? V jakém městě? A jak dlouho už tu bydlí? 

3. Bydlí Paula se sestrou? 

4. Jakou barvu mají brusle, které Paula dostala k Vánocům? 

5. Jaké je teď roční období a jaké je počasí? 

6. Co bude Paula dělat v létě? 

7. Co dělala Paula v sobotu? 

8. Jakou tramvají jela Paula s bratrem? Jak dlouho jeli? Má Paula radši metro nebo tramvaj? 

9. Které předměty ve škole má Paula ráda? Které předměty ji nebaví? 

Příloha č. 3 



Karel IV., panovník Svaté říše římské a český král  

Karel IV. byl mimořádně vzdělaným panovníkem. Uměl číst a psát a ovládal 

pět jazyků. Jedním z nich byla italština. 

Karel usiloval o to, aby se České království stalo centrem celé Svaté říše 

římské. Význam Prahy už dříve posílilo povýšení biskupství na arcibiskupství. 

Nově založená univerzita byla první na území Svaté říše římské severně od 

Alp. Území, kterému jako český král vládl, začalo být označováno země Koruny české. Protože žily po 

dlouhou dobu v míru, dařilo se jim i po hospodářské stránce.  

 

Prahu Karel rozšířil velkorysým založením Nového Města pražského 

Kdo si zakoupil pozemek, musel do jednoho měsíce začít stavět a do roku 

a půl stavbu dokončit. Noví obyvatelé byli na dvanáct let osvobozeni od 

placení daní. Vznikla nová náměstí nazvaná Koňský, Dobytčí a Senný 

trh.  

Náměstí založená Karlem IV. patří dodnes k významným místům Prahy. Jejich název se však změnil. 

Z bývalého Koňského trhu je dnes Václavské náměstí, Dobytčí trh byl přejmenován na Karlovo náměstí, 

ze Senného trhu je Senovážné náměstí.  

Praha se tak stala středověkým velkoměstem. Její dominantu tvořil Pražský 

hrad, kde vyrůstala i gotická katedrála a 

královský palác. Břehy Vltavy spojil nový 

kamenný most. Později dostal jméno Karlův 

most. Symbolem Karlovy vlády se stal i hrad Karlštejn. V jeho kapli sv. 

Kříže byly uloženy korunovační 

klenoty římské říše.  

 

Karlův rodinný život 

Karel byl ještě jako chlapec oženěn ve Francii s Blankou 

z Valois. Měli spolu dvě dcery. Po Blančině smrti si vzal Annu 

Falckou. Získal tak věnem území v Horní Falci. Když znovu ovdověl, vybral si Annu 

Svídnickou. Ta mu porodila dědice trůnu Václava. Při dalším 

porodu však zemřela. Poslední manželka Alžběta Pomořanská 

proslula svou silou. Dokázala prý ohýbat i železné podkovy. 

Karlovi dala syny Zikmunda a Jana. 

Koňský trh dnes - Václavské náměstí 

 

Pražský hrad a Karlův most dnes 

korunovační klenoty 

Alžběta Pomořanská, čtvrtá 

manželka Karla IV. 

jméno a třída: 
Příloha č. 4 



1.) Přečti si text a podtrhni slova, která neznáš. 

2.) Pokus se odpovědět na otázky! 

1. Kolik jazyků uměl Karel IV.? 

a) 4 b) 5 c) 6 

2. Byl Karel IV. vzdělaný?  ANO – NE 

3. Kolik manželek měl Karel IV.? 

a) 2 b) 3 c) 4 

4. Jak se jmenovaly manželky Karla IV.? 

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................................................. .................... 

5. Co uměla Karlova manželka Alžběta? 

...................................................................................................................................................... 

6. Jak se jmenují země, kde Karel IV. vládl?...................................................................................  

Co je pravda? Zakroužkuj správnou odpověď:  

7. Za vlády Karla IV. se Praha: 

a) rozšířila  

b) zmenšila 

8. Na jakém hradě byly uloženy korunovační klenoty římské říše? 

a) na Pražském hradě 

b) na hradě Karlštejn 

9. Jak se dnes jmenuje náměstí Koňský trh? 

a) Václavské náměstí b) Senovážné náměstí c) Karlovo náměstí 

10. Dobytčí trh je dnešní .................................... náměstí. 

11. Napiš 3 věty o Karlovi IV.: 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................

................................................................................................................................................................... 

 



Karel IV., císař Svaté říše římské a český král  

Karel IV. byl velmi vzdělaný (= chytrý). Uměl číst a psát a mluvil pěti cizími 

jazyky. Uměl například italsky. 

Karel chtěl, aby jeho království bylo centrem celé Svaté říše římské. Praha byla 

důležité město. Z biskupství se stalo arcibiskupství. Pro Karla IV. bylo 

důležité také vzdělání. Proto vznikla univerzita. Země, kde Karel IV. vládl, se 

jmenují země Koruny české. Nebyly tu války, země byly bohaté.  

 

Díky Karlovi IV. se Praha zvětšila – vzniklo Nové Město pražské 

Kdo si v Praze postavil dům a trvalo mu to 1,5 roku, nemusel platit 12 

let daně (= peníze, které se platí státu). Vznikla nová náměstí nazvaná 

Koňský, Dobytčí a Senný trh. Náměstí založená Karlem IV. jsou dnes 

významná místa v Praze. Jejich jména se však změnila. Už není Koňský 

trh, ale dnes máme Václavské náměstí, Dobytčí trh se dnes jmenuje Karlovo náměstí, ze Senného trhu je 

Senovážné náměstí.  

 

Praha se tak stala středověkým velkoměstem. Důležitý byl Pražský hrad, 

kde začali stavět gotickou katedrálu 

a královský palác. Řeku Vltavu spojil nový 

kamenný most. Později dostal jméno Karlův most. Důležitým místem 

Karlovy vlády se stal i hrad Karlštejn. V jeho kapli sv. Kříže byly uloženy 

korunovační klenoty římské říše.  

 

 

Rodina Karla IV.  

Už jako malý chlapec si musel vzít ve Francii za ženu Blanku 

z Valois. Měli dvě dcery. Po Blančině smrti si vzal Annu 

Falckou. Anna byla bohatá, měla země v Horní Falci. I ona 

zemřela. Karel IV. si vybral Annu Svídnickou. Měl s ní syna 

Václava (Václav se stal králem, když jeho otec Karel IV. 

zemřel). Ale i Anna zemřela. Poslední manželka Alžběta 

Pomořanská měla velkou sílu. Uměla ohýbat i železné podkovy. 

S Karlem měla syny Zikmunda a Jana. 

Koňský trh dnes - Václavské náměstí 

 

Pražský hrad a Karlův most dnes 

korunovační klenoty 

Alžběta Pomořanská, čtvrtá 

manželka Karla IV. 

jméno a třída: Příloha č. 5 



 

Slovníček: 

arcibiskupství = důležitější než biskupství císař = důležitější než král 

biskupství = místo, kde žije biskup     

 

biskup  

kaple = místo v kostele, kde se lidé modlí palác = místo, kde žije král 

ohýbat = udělat jiný tvar (např. z rovného se 

stane kulaté) 

podkova  

rozšířit = být větší, zvětšit se středověk = doba, kdy žil Karel IV. (14. století) 

1.) Přečti si text a podtrhni slova, která neznáš. 

2.) Pokus se odpovědět na otázky! 

1. Kolik jazyků uměl Karel IV.? ................................................................................................ ..... 

2. Byl Karel IV. vzdělaný? ............................................................................................................... 

3. Kolik manželek měl Karel IV.? ............................................................................................... ...... 

4. Jak se jmenovaly manželky Karla IV.? 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................... 

5. Co uměla Karlova manželka Alžběta? 

............................................................................................................................. ......................... 

6. Jak se jmenují země, kde Karel IV. vládl?................................................................................... 

Co je pravda? Zakroužkuj správnou odpověď:  

7. Za vlády Karla IV. se Praha: 

a) rozšířila  

b) zmenšila 

8. Na jakém hradě byly uloženy korunovační klenoty římské říše? 

................................................................... 

9. Jak se dnes jmenuje náměstí Koňský trh? .................................................................................... 

10. Dobytčí trh je dnešní ..................................... 

11. Napiš 3 věty o Karlovi IV.: 

....................................................................................................................................................... ............

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................... 



Příloha č. 6 

 

 

 

Věra 



 



Příloha č. 7 

 

Libor 



 



Příloha č. 8 

 

 

Eduard 



 



Příloha č. 9 

 

Žaneta 



 


