
 

 

 Název projektu: Spokojená škola  
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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 5 – Jak se dostalo naše Polabí do 

písně 

Žáci se seznámí s písňovými texty Zdeňka Svěráka, s hudbou Jaroslava Uhlíře. Zopakují si zeměpisné 

pojmy užité v písni, ale také pravopis slov. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

CD Není nutno, autoři Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Supraphon, 11 1391 – 2 311 

Zpěvník Není nutno, autoři Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř. Praha: Fragment, 2008. ISBN 978–80-253-

0666-6 

JANÁČKOVÁ, Z. Čítanka 5. Ročník. Brno: Nová škola, 2004. ISBN 80-7289-060-3 

Atlas ČR zapůjčený ze zeměpisné pracovny 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Orientace na mapě ČR, lokace Polabí. 

2. Četba textu písně Holky z Polabí, rozbor. 
3. Poslech písně z nahrávky, vlastní přetvoření  textu a jeho prezentace 
4. Seznámení s další tvorbou autorů 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 5 – Jak se dostalo naše Polabí do písně   
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 1:  Orientace na mapě ČR, lokace Polabí. 

Najdi na mapě známá česká pohoří, nížiny, řeky a města. Ukaž Krkonoše, pramen Labe, Polabí, soutok Labe a 

Vltavy u Mělníka atd. 

Zaměř se především na Polabí. Jaký kraj (e) a okres (y) zabírá? Jaké má Polabí bohatství? Proč je 

vhodné jezdit v Polabí na kole – do školy i do úřadu?  

 

Úkol 2:  Četba textu písně: Holky z Polabí, rozbor. 
Přečti text písně, zdůvodni pravopis velkých písmen a koncovek jmen. Vypiš rýmové dvojice. Všímej 

si přímé řeči. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Úkol 3:  Poslech písně z nahrávky, vlastní přetvoření textu a jeho prezentace 
Pokus se o vlastní text na známou melodii. Použij své znalosti a zážitky z Polabí. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 



Pracovní list č. 5 – Jak se dostalo naše Polabí do písně   
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Úkol 4:  Seznámení s další tvorbou autorů 
Sleduj tvorbu Zdeňka Svěráka, zopakuj některé z veršů 

Řešení: 

1.   

Společné zopakování zeměpisných pojmů.  

 

2. 

Pravopis slov – Polabí, Poděbrady – zeměpisné názvy, Polaban, Polabanka, Polabánci – názvy 

obyvatel určitého místa 

Polabí - stavení, teta – žena, strýc – muž, kolo – město, copánek – hrad 

Rýmové dvojice – z Poděbrad – odebrat, úřadu - vzadu, řítí – míti, zakrátko - sedátko 

3. 

Společný poslech písně. Prezentace upraveného textu. 

4. 

Společný poslech dalších písní z tvorby Z. Svěráka a J. Uhlíře. 


