
Zeměpis České republiky

Milí rodiče,

máte před sebou seznam doporučení a knížek, které by mohly pomoci Vašim dětem zvládnout
zeměpis, který je součástí kurikula ČŠBH. Znalost českého zeměpisu je pro naše žáky složitější,
protože do ČR jezdí jen na prázdninové pobyty a jen někteří tam mají širší rodinu nebo
kamarády mezi svými vrstevníky. Vzpomeňte si drazí rodičové, kolik zámků a hor jsme si
pamatovali my z našich rodinných dovolených...a to jsme žili v české kotlině a cestovat do světa
jsme prakticky nemohli.

Spíše než zeměpisné knihy se pro bilingvní děti proto hodí videa, krátké filmy a poznávací hry s
fotografiemi. Ale zcela nejpřirozenější cesta, jak poznat Čechy, Moravu a Slezsko se otevírá
během vašich cest do vlasti a kronika cest Vaší rodiny. Vytiskněte nebo zakupte velkou mapu ČR -
pokud možno tu hezky hnědo zelenou, kde jsou hezky vidět hory, řeky a nížiny. Začít můžete místy,
kde máte chalupu, byt, babičky a dědečky. Pokračovat můžete k tetám a strýcům, sestřenicím a
bratrancům a pochopitelně nezapomeňte na kamarády, které navštěvujete! Místa můžete
vyznačovat na mapě číslem a informace psát do Vašeho rodinného cestovního deníku. Menší děti
mohou malovat ilustrace nebo jen opisovat názvy, popř. Vylepovat prospekty z navštívených míst.
Přidejte Vaše fotky a krátké popisky,kdy a kde jste byli a třeba i to, že pod Ralskem mají úžasnou
zmrzlinárnu s masovou zmrzlinou. Hlavně pořád dokola opakujte názvy míst, měst, řek a potoků,
nížin a hor. Za deštivého dne můžete s dětmi na mapu doplnit krajská města, velkou řeku, do
které se vlévá Váš potok nebo sousední zemi, pokud se nacházíte u hranic.

Nezapomeňte prosím zmínit světové strany. Pro anglicky mluvící populaci je to trochu zmatečné,
protože S je v Čechách SEVER a v UK SOUTH! Ve třetí třídě se pro lepší zapamatování používá
říkanka = Ježek Vychází Slunce Zachází, jen musíte začít jihem, což je trošku nezvyklé.
Podobnou službu Vám může udělat níže zmíněná kniha-album-deník Naše výlety, kde je spousta
malovaných map, dokonce i vodácká - pro ty, kdo vládnou pádlem. Pro chodce je možností
sbírání turistických razítek do turistických deníčků.

Pro lenochy a kavárenské povaleče - fotky, pod kterými bude napsáno, ve které cukrárně a ve
kterém městě jste si dali úžasnou rakvičku či věneček. Potom by mohla následovat jedna věta, co
jste tam viděli…
Sbírejte pracovní listy pro dětské návštěvníky hradů, zámků, galerií, skanzenů. Hrajte s dětmi
pexesa s fotkami hradů, zámků, měst nebo městských znaků.



https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis?tema=ceska-republika 250 videí na ČT EDU pro
větší

https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso - krátké pětiminutové animované video ke každému
kraji ČR, na Déčku ČT  - pro menší děti
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