
 

Příloha č. 1 

Tab. 1. Klasifikace výukových metod 
K
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Metody slovní Metody názorně 

demonstrační 

Metody 

dovednostně-praktické 

vyprávění předvádění a pozorování napodobování 

vysvětlování práce s obrazem manipulování, laborování a 

experimentování 

přednáška instruktáž nácvik dovedností 

práce s textem   

rozhovor   

A
kt

iv
iz

uj
íc
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m
et

od
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metody diskusní; metody heuristické; řešení problémů, metody situační; 

metody inscenační; didaktické hry 

K
om

pl
ex
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 v

ýu
ko

vé
 

m
et
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frontální výuka; skupinová a kooperativní výuka; partnerská výuka; 

individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků; kritické 

myšlení; brainstorming; projektová výuka; výuka dramatem; otevřené 

učení; učení v životních situacích; televizní výuka; výuka podporovaná 

počítačem; e-learning; sugestopedie a super learning; hypnopedie 

Maňák a Švec (2003, in Průcha, 2009). 

 

  



 

Příloha č. 2 

Cíle základního vzdělávání  

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a 

poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování 

těchto cílů:  

 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;  

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;  

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;  

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých;  

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;  

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;  

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný;  

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;  

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.  

 

 RVP ZV (2016). 

  



 

Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 

Závěrečný dotazník pro žáky 

 

Jméno: ___________________   Datum: 
___________________ 
 

Středověké město  
dotazník 

 
1. Jak vznikala města ve středověku? 

 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Kdo mohl města zakládat? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
3. Co byla věnná města? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Napiš jedno horní město. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Jaké bylo postavení Židů ve městech? 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Správně pojmenuj části města 
 

 
 

__měšťanské domy  __náměstí  
 __ radnice     
 



 

 
__brána   __ hradby s baštami  
 __kostel 
7. Co to byl cech? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Spoj název řemesla s jeho popisem. 
 
 

Kovář   původně sešíval kožené výrobky, 
později vyráběl obuv 

 
Koželuh   vyráběl různé kovové předměty 

 
Hrnčíř   vydělával kůže 

Švec   vyráběl z hlíny nádobí na kruhu a 
vypaloval je v peci 

 
9. Která řemesla nebyla vykonávána ve městech a proč? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
10. Kdo to byl purkmistr? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
11. Proč byla města opevněná? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Napiš, co tě při projektu nejvíce překvapilo nebo zaujalo. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
  



 

Příloha č. 5  

Šablona pro vytvoření miniknih do lapbooku (PDF dokument bude vložen do výsledného 

PDF) 

  



 

  



 

Příloha č. 6 – Plán středověkého města do lapbooku 



 

Příloha č. 7 – Pracovní list s objekty města 

 



 



 

Příloha č. 8 – Plány středověkých měst vytvořených žáky



 



 

  



 

Příloha č. 9 – Fotografie z průběhu projektu 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


