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Průřezové téma – Místo, kde žijeme 



Moje škola je ve městě Bruntál. 

Kam chodím do školy? 

Třídu mám v budově 

pro 1.stupeň. Říkáme jí 

“Růžovka“, protože  

má růžovou barvu. 
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Naše třída – místo kam patřím! 

V naší třídě máme dvě paní 

učitelky. 

Naše třída se skládá ze dvou místností a chodí do 

ní sedm žáků. 



Učitelé 

Asistent pedagoga: 

YVONA 

LAŠÁKOVÁ 

Druhý učitel: 

IVANA 

PATTERMANOVÁ 

Vrbno pod Prad. 

Učitelka HV: 

LENKA 

JEŽKOVÁ 

Třídní učitelka: 

JANA 

KNÍŽOVÁ 

Bruntál 



Moje spolužačky 

Eliška Lajčaková 

Rázová  

Nikola Kuběnová 

Bruntál 



Moji spolužáci 

Pavel Baláž 

Bruntál 

Jan (Honza) Kurfúrst 

Malá Morávka 



Moji spolužáci a nejstarší spolužačka 

Zdeňka 

Gallasová 

Valšov 

Miroslav 

Netušil 

Staré Město 

Jiří 

Ohera 

Bruntál 



Místo kde se cítím dobře! 

Jsem pevná 

součást 

třídního 

kolektivu. 

Snažím se 

druhým 

pomáhat. 

Rád se 

zapojuji do 

společných 

aktivit. 

Jsem žák  

II.C ZŠ 

Bruntál, 

Rýmařovská. 

 



Metodický list 
1. Učitel postupně prochází jednotlivé stránky s dětmi a doprovází slovem.  

 

2. Každý žák se představí, řekne své celé jméno a místo, kde bydlí. Může říci všechny možné podoby křestního 
jména, kterým ho oslovují rodinní příslušníci a kamarádi.  

 

3. Na straně 8 si mohu připomenout zajímavé činnosti ve třídě, které si pamatují a popisovat, co kdo dělat. 

. 

4. Na konci hodiny si zahrají hru. Učitel vytiskne cedulka s křestními jmény, příjmením a místem bydliště. 

     Protože žáci ještě všichni neumí číst, učitel jim cedulky předčítá. 

    Žáci s nimi manipulují: a) najdi své jméno, příjmení, místo bydliště 

   b) přiřaď cedulky svému kamarádovi, kterého sis vybral 

   c) v kruhu ukazuj komu cedulka patří a přiřazuj 

   d) hádanky (kdo bydlí v…?, kdo má příjmení…?) 

 

 

 

 



Citace  (uvedení zdrojů a podkladů) 

 

http://www.bruntal.net/image/200406111731_okresBRSmk.jpg 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWI2yoxA5BYsRvNNKglEc0o 

foto – vlastní zdroj 
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BRUNTÁL 

VRBNO p.P. 

BRUNTÁL 
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BRUNTÁL 

RÁZOVÁ 

STARÉ MĚSTO 

BRUNTÁL 
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