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„Most“                                                           

• Popis místa – instrukce pro učitele 

Most se nachází na západním okraji městyse Stráž na trase vedoucí do Souměře, 

Muckova, kde silnice navazuje na hlavní tah z Boru do Rozvadova. Most byl postaven 

z kamene, má asfaltový povrch a kamenný oblouk je vystavěn nad jednokolejnou tratí na 

trase Tachov – Domažlice. Jako ochrana před pádem z mostu jsou zde vybudována 

kovová svodidla. Most je úzký, a proto je jeho průjezd omezen pouze na jedno vozidlo, a 

to příkazovou dopravní značkou. V asfaltových trhlinách rostou různé plevelné rostliny. 

Okolí mostu je porostlé různými křovinami, nálety stromů a vzrostlými stromy. Jedná se o 

břízu bělokorou, jírovec maďal, javor mléč, lísku obecnou a růži šípkovou. S jarem se 

objeví podběl obecný a smetánka lékařská.   

• Obrazová dokumentace 

       Kamenný most 

Zdroj:  

• Zadání: 2. - 5 ročník - celoročně  

      Pozorování mostu a jeho okolí 
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• Cíl 

 Učit žáky pozorovat vše kolem sebe. Diskutovat o zkušenostech žáků v oblasti  

      železnice a mostů. Procvičit  dovednost měření délky (vzdálenosti) různými způsoby.  

• Pomůcky 

karta nebo notýsek, tužka, fotoaparát, pásmo (metr), krokoměr, provázek, atlas rostlin a 

jiná literatura 

• Karta – určena pro práci venku (individuální i skupinová práce) 

• Pracovní list – určen pro práci ve třídě (individuální i skupinová práce) 

• Hodnocení 
      Učitel si zvolí bodové hodnocení na kart ě /průběžné hodnocení/ a v pracovním listě     
      /konečné hodnocení/ podle momentální situace v ročníku (nové učivo, opakování,  
      prověřování apod.).  

KARTA                            Jméno: 

    Ročník: Datum: 
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Odpověď 
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Přejdi most a napiš, kolik jsi 

udělal krok ů. 

  

2 

 

Roste u mostu rostlina, kterou 

znáš? Napiš ji. 

  

Vyhodnocení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dopravní značka                
           


