Jméno a příjmení…………………………………………….6.AORV
Domov
1. Napiš nejméně 3 slova, která tě napadnou, když se řekne „domov“

2. Nakresli a popiš znak Litvínova:

3. Vysvětli, kde se ve tvé obci nachází „radnice“ (popiš cestu od školy).

4. Kdo se na obecním úřadě schází, kdo je v čele. Jak se jmenuje starosta vaší obce?

5. Ve kterém kraji se nachází?
Ústecký

Pardubický

Olomoucký

6. Co ještě dalšího víš o své obci? (jaké budovy tady jsou, jaké kroužky zde můžeš
navštěvovat, kde se nachází obecní úřad…)

8. Během několika následujících hodin budeš mít příležitost stát se starostou města. Čeká
na tebe rozhodování o výstavbě tak významných staveb, jako jsou bytové domy, parky, školy,
ale i jaderné elektrárny nebo jatka. Seznámíš se se základními principy, jak funguje město, a
tento pracovní list má za úkol tě připravit na vykonávání zodpovědné role starosty obce.
Držíme ti palce a přejeme řadu úspěchů!
Obec, ve které žijeme?
Doplň informace do textu a odpověz na otázky:
Jak se jmenuje obec, ve které bydlíš?...........................................................................
Obec, ve které žiješ, má statut (vyber z možností a doplň do věty níže):
vesnice
město krajské

městys

město statutární
město hlavní město

Vysvětlení pojmů (www.wikipedie.cz):
Vesnice (též ves, víska, dědina) je sídlo venkovského typu.
Historický titul městys (městec, městečko) souvisel původně s právem pořádat týdenní a
dobytčí trhy. Kolem roku 1950 se přestal používat, od roku 2006 byl obnoven.
Město je titul udělovaný za stanovených podmínek (například počet obyvatel alespoň
3000) předsedou Poslanecké sněmovny. Město může sestávat z více původních měst nebo
může zahrnovat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi.
Statutární město je město, jemuž tento statut přiznává zákon. Takové město může vlastní
vyhláškou zvanou statut města zřídit městské části nebo městské obvody a přenést na ně
části svých kompetencí. V České republice je 23 statutárních měst.
Krajské město je město, které je podle zákona sídlem kraje.
Hlavní město je statut přiznaný zvláštním zákonem pouze Praze. De facto je Praha svého
druhu statutárním městem. Praha je obcí, ale nevztahuje se na ni obecný zákon o obcích a
zároveň má i postavení kraje. Město je rozděleno do několika městských částí.
7. Doplň text:
Starosta našeho (doplň statut) ..........................................................se jmenuje
................................ .Obec leží v kraji......................., kde krajským městem je
...................................................................a hejtman se jmenuje...............
8. Stavby ve městě
Níže najdeš seznam staveb, které se mohou vyskytovat ve městě, v němž bydlíš, nebo ve
městě ve tvém okolí. Podtrhni tužkou ty stavby, které v tomto městě stojí. Na konec doplň
dvě významné stavby ze svého okolí, které v seznamu chybějí. Nejdříve ve dvojicích
překontrolujte a proberete, jestli jste podtrhli všechny významné stavby ze svého města.
Následně vše po vyzvání učitele proberte v rámci celé třídy. Učitel na tabuli dopíše stavby,
které v seznamu chyběly, a vy si je popřípadě doplňte.
poliklinika

obchod

škola

park

kino

koupaliště

……………………………………

panelové sídliště

…………………………

