Čtení krajiny očima žáka základní školy – pracovní list

Pohlaví (zakroužkuj): muž – žena
Věk (doplň): ______
Koníčky (doplň): ____________________________________________________________
Povolání rodičů (doplň): otec: ___________________________________________________
matka: __________________________________________________

Jak bys charakterizoval/a „krajinu“? ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Slyšel/a si někdy o pojmu „čtení krajiny“?

ano – ne

Co si pod tímto pojmem představuješ? ___________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Staré Bohnice
1) V jaké části Prahy se nacházíme (světové strany)? Na jakou světovou stranu
směřujeme cestou od psychiatrické léčebny ke Starým Bohnicím?
2) Jak na tebe působí část Starých Bohnic? Jaké pocity v tobě vyvolává novější sídliště
Bohnice? Zkus porovnat a vymysli klady a zápory těchto dvou částí.
3) Zmapuj a vymysli a zkus dokázat, jak moc se podle tebe změnil „vzhled“ obce (výskyt
historických staveb, architektura, rekonstrukce atd.).
4) Změnilo se podle tebe využití (funkce) různých budov? Pokud si myslíš, že ano,
vymysli důvody, proč k tomu došlo.

5) Najdi důkazy o různých současných i minulých funkcích obce (obytná, zemědělská,
kulturní atd.).
Bohnické údolí, Zámky, Vltavská vyhlídka
1) Čím si myslíš, že je zapříčiněno, že má tato oblast velkou hustotu zeleně? Myslíš si, že
je to udržitelné do budoucna?
2) Vymysli možné využití svahů Bohnického údolí a zdůvodni. Zkus uvést místo
z blízkého okolí, kde se svahy využívají.
3) Jak staré může být toto území, jaké horniny se zde mohou vyskytovat a co ovlivňuje
dnešní podobu tohoto údolí?
4) Na které straně Vltavy se nacházíme? Podle čeho jsi to poznal/a? Kterým směrem se
řeka teče?
5) Jakou funkci podle tebe měla zchátralá budova na pravém břehu Vltavy, okolo které
procházíme? Po vysvětlení funkce vymysli důvody výstavby této budovy právě na
tomto místě a důvody pozdějšího nevyužívání.
6) Co mohlo ovlivnit vznik skalnatého srázu nad Vltavou? Byla podle tebe tato
vyvýšenina dříve obývána? Pokud si myslíš, že ano, uveď přibližnou dobu osídlení,
důvody, popřípadě typ osídlení.
7) Na kterou světovou stranu se z vyhlídky díváme a jakou část Prahy vidíme?
8) Jak ovlivnila erozní činnost Vltavy podobu této krajiny?
9) Existují nějaká rizika pro toto území na základě blízkosti Vltavy a jejích přítoků?

