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Resumé 
Tento výrobek slouží jako didaktická pomůcka v rámci výuky na 1. Stupni ZŠ, kde může být 
využita různými způsoby pro práci učitele i žáků. 
 
Abstract 
This product can be used as a didactic tool for teaching on the first grade of Elemtary school. 
It can be used in many ways for the teacher´s or pupil´s work. 
 
ÚVOD  
 

Následující práce vznikla v rámci předmětu za účelem jeho využití v praxi. Jedná se o 
didaktickou pomůcku k výuce vlastivědy na 1. stupni, zeměpisnou část, kdy je probíráno 
učivo o krajích ČR. Mapa, která je vyrobena na principu puzzle, má za úkol usnadnění 
zapamatování si krajů žáky, osvojení si názvů krajů a pomáhá se orientovat v mapě ČR, kdy ji 
děti po složení vnímají jako celek. 
 
METODY, PROSTŘEDKY 
 

Pomůcka je vyřezána pomocí úzkých pilek a odlamovacího nože do tvrzeného 
polystyrenu. Tento materiál je lehký a snadno dostupný, jeho opracování nevyžaduje větší 
úsilí, je tedy vhodný i pro výrobky samotných žáků. Jako předloha byla využita mapa krajů, 
která byla na desku obkreslena (viz obr. 1). 
 

 
Obrázek 1 
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Po té byly vyřezány jednotlivé kraje, které po složení vytvoří celistvou mapu. 
Jednotlivé kraje jsou barevně odlišeny, v každém z nich je vlepen připínáček pro snadnější 
manipulaci. (viz obr. 2) 
 

 
Obrázek 2 

 
Deska byla podlepena ještě jednou, deskou totožnou, a to proto, aby po vyndání částí 

zůstal pevný poklad a při zpětném skládání mapy části nepropadávaly. (viz obr. 3) 
 

 
Obrázek 3 
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VÝSLEDKY, DISKUSE 
 

Výsledkem je tedy didaktická pomůcka, kterou by si za pomoci učitele mohli vytvořit 
i samotní žáci. Ta pak může sloužit jako pomůcka a je možno s ní nahradit v některých 
případech např. školní atlas. 
 
ZÁVĚR 
 

Výrobek je možno využít jako didaktickou pomůcku, která není finančně náročná. 
Kromě klasického skládání mohou děti manipulovat s jednotlivými kraji a např. porovnávat 
jejich velikost, odhadovat, kolik obyvatel v kraji žije apod. 
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