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Karlštejn – práce s textem 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Pilařová 
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem „Škola na 

míru našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

 

Materiál je určen žáků 4. a 5. Ročníku v hodinách informatiky v návaznosti na učivo 

vlastivědné části oblasti Člověk a jeho svět a učivo českého jazyka. 

• Žáci pracují s předloženým tištěným textem – hledají v textu odpovědi na předložené 

otázky, některé informace dohledávají na Internetu 

• Ze získaných informací sestavují referát – strukturovaný dle otázek 

• Při práci používají textový editor a jeho základní funkce – psaní, formátování textu, 

odstavce, odrážky 

• Jsou vedeni k uvádění zdroje informací a obrázků 

 

Pracovní text: DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Za strašidly na hrady a zámky. Dotisk 1. vyd. 

Praha :  Euromedia Group. k. s. - Ikar, 2006. ISBN 80-249-0593-0. s. 98-99. 

 

Doporučený zdroj obrázků: http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 
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Zadání 

Na základě předloženého textu a dalších potřebných informací z Internetu vytvoř referát na 
téma Karlštejn. 
 

Upřesnění aneb co bude hodnoceno: 

1) Zvol vhodný nadpis.  

2) Vyhledej v tištěném textu potřebné informace. Chybějící údaje doplň pomocí 
vyhledávání na Internetu (v závěru příspěvku pak uveď zdroj). 

 

Ve tvém příspěvku by měly být uvedeny informace vedoucí k zodpovězení následujících 
otázek: 

• Kdo a kdy hrad založil? Ve kterých letech u nás tento panovník vládl? 

• V jakém slohu a kým byl hrad vystavěn? 

• K čemu měl sloužit? 

• Jaká je jeho současná podoba? 

• Co je tam k vidění? 

• Kdo a jak podle pověstí na hradě straší? 

• Co je pravdy tom, že na hradě nesměly být žádné ženy? 

• Jaká je otevírací doba (od dubna do října) a vstupné? 

 

• Další zajímavosti, které objevíš a do svého textu zapracuješ jsou vítány. 
 

3)    Referát by měl být vytvořen jako souvislý text členěný do logických odstavců, pouze 
údaje o otevírací době a výši vstupného zpracuj na konec příspěvku do dvou označených 
tabulek. 

 

4)    Na http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page najdi alespoň jeden vhodný 
ilustrační obrázek a vlož jej do referátu (v závěru příspěvku pak uveď zdroj). 

 

5)      Dbej na: 

• úplnost informací 

• souvislost a logiku textu 

• jazykovou správnost (pravopis) 

• technické zpracování a grafická podoba příspěvku – zarovnání obrázku v rámci 
textu, podoba vytvořené tabulky 

• dodržování typografických pravidel 

• uvádění zdrojů informací i obrázků 
 

7)      Dále bude při hodnocení přihlíženo k: 

• vlastním formulacím – nemá jít o přepis textu, ale o tvorbu textu vlastního 

• přístupu k práci v hodině – aktivita, soustředění, schopnost dotáhnout práci do 
konce 

• dodržení termínu odevzdání  
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Pracovní text: 

 
 
 
 
DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Za strašidly na hrady a zámky. Dotisk 1. vyd. Praha :  
Euromedia Group. k. s. - Ikar, 2006. ISBN 80-249-0593-0. s. 98-99. 
 


