
 

Udržitelná města a obce 
Papírové město II – Jak se vypořádat 
s brownfieldy?  
Opora poskytovaná žákům s OMJ před vyučovací jednotkou 
 
Žákům poskytneme možnost předučení slov a výrazů, které jsou klíčové a které by jim mohly dělat problémy. Pro tento 

účel byla vytvořena sada interaktivních cvičení, která si žáci mohou udělat doma, v hodinách ČJ či s asistentem. 

Interaktivní cvičení naleznete na webu Země k světu (www.zemeksvetu.cz) pod příslušným modulem a lekcí. 

Níže naleznete přepis všech těchto cvičení. Doporučujeme procházet cvičení ve stejném pořadí, jak ho zde uvádíme. 

 

 

1. Spoj obrázek se slovem 
 

 
 

SKLÁDKA  

ZBOURAT 

HNOJIT 

LUXUSNÍ REZIDENCE  
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Co znamenají tyto věty (výrazy)? 
 
1. Tahle skládka to tu hyzdí 

A. Kvůli této skládce je to tady hezké 

B. Tato skládka je zakázaná 

C. Kvůli této skládce to tady není hezké 

 

2. Dům je udržovaný 

A. O dům se někdo dobře stará 

B. Dům je ve špatném stavu 

C. Dům je zbouraný 

 

3. Dům je ohrazený 

A. Dům je ve špatném stavu 

B. V domě nikdo nebydlí  

C. Kolem domu je zeď nebo plot 

 

4. Na ulici není ani živáčka 

A. Na ulici je živo 

B. Na ulici nikdo není 

C. Na ulici je hezky 

 

5. Něco je atraktivní 

A. Něco vypadá dobře  

B. Něco vypadá staře 

C. Něco vypadá jako atrapa 

 

6. Obyvatelé města jsou... 

A. … lidé, kteří řídí město 

B. … lidé, kteří nebydlí ve městě 

C. … lidé, kteří bydlí ve městě 

 

7. Děláme průzkum spokojenosti obyvatel města 

A. Ptáme se lidí, jak se jim líbí život ve městě 

B. Ptáme se lidí, kde bydlí 

C. Ptáme se lidí, kolik mají dětí 

 

8. Město chce do něčeho investovat 

A. Město chce šetřit 

B. Město chce dát na něco peníze 

C. Město chce slavit 

 

9. Na náměstí je radnice 

A. Na náměstí je místo, kam chodíme nakupovat 

B. Na náměstí je budova, kde sídlí starosta a ostatní lidé, kteří řídí město 

C. Na náměstí je budova, kde bydlí bohatí lidé 

 

10. Cítím se tam bezpečně 

A. Nebojím se tam 

B. Bojím se tam 

C. Jsem tam sám 
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Doplň do vět vhodná slova 
 
1. Na radnici je kancelář _______________. 

2. Udělali jsme _______________   _______________, abychom zjistili, jak se tady lidem líbí. 

3. Skládka _______________ tuto část města. 

4. Stará továrna nevypadá příliš _______________. Proto by se stará továrna měla _______________. 

5. Stará továrna je velmi cenná. Vyplatí se _______________ peníze do její opravy. 

6. Ve městě se lidé mohou scházet v _______________   _______________. Lidé zde mohou trávit volný 

čas a pořádají se tu různé akce. 

7. V luxusní rezidenci je vše krásně _______________. 

8. Dům je hlídaný, a proto se tu lidé cítí _______________. 

9. Když je dům _______________, tak je kolem něj zeď nebo plot. 

10. Když je na zahradě hlína, tak se voda lépe _______________ do půdy. 

11. Voda ze střechy se _______________ do nádrže. 

12. Na ulici není ani noha. Prostě na ulici není ani _______________. 

 

SPOKOJENOST  UDRŽOVANÉ  BEZPEČNĚ   ATRAKTIVNĚ  

ŽIVÁČKA    ZBOURAT  VSAKUJE  ODVÁDÍ  

KOMUNITNÍM   CENTRU  OHRAZENÝ   PRŮZKUM  

HYZDÍ    INVESTOVAT STAROSTY 

 

  3 


