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Číslo metodického listu: 

ML-ZE-1 

Téma:  

MAPUJEME S TUŽKOU 

 
Název aktivity: 
ML-ZE-1: Vytvářím první mapu 

Cílová skupina:  
žáci 2. stupně ZŠ 
Použité metody a formy:  
Individuální či skupinová práce 

Časová náročnost:  

2 hodiny 
Návaznost na RVP: 
Zeměpis: Geografické informace, 
zdroje dat, kartografie a 
topografie. Společenské a 
hospodářské prostředí. 

Prostředí výuky:  
Pozemek, který vybere 
učitel 

Mezipředmětové vazby: 
Matematika: Geometrie v rovině 

a v prostoru. 

Informatika: Závislosti, vztahy 

a práce s daty. 

Po skončení aktivity bude žák schopen: 

 Odhadnout vzdálenosti krokováním. 

 Odhadnout alespoň jedním způsobem výšku objektů. 

 Zakreslit tvary objektů, ploch a linií do podoby plánu ve zvoleném měřítku. 

 Vytvořit legendu ke zpracovanému plánu zvoleného území. 

 Vyjmenovat základní pravidla měření vzdálenosti, výšky a aplikovat tyto informace do vlastní 

mapy. 

 Vytvořit podle zadání plán určitého místa. 

Pomůcky:   Povinné: papír min. formátu A4 s tvrdou podložkou, tužka, pastelky, pásmo/metr 

 Nepovinné: pravítko, úhloměr, kalkulačka, GPS 

Motivační 

text: 

Krajina je určitá část zemského povrchu, kterou vnímáme prostřednictvím jejích 

vnějších znaků. Ty jsou výsledným projevem přírodních podmínek a jejich 

společenského využití. Mapováním zachycujeme stav krajiny v určitém časovém 

okamžiku. Mapy poté slouží pro orientaci v terénu, přičemž za terén můžeme považovat 

jak zalesněnou oblast, tak i spleť silnic, po které se pohybujeme v autě. 

Zadání 

úkolů: 

 

Učitel vymezí areál, který bude sloužit pro mapování. Může se jednat o pozemek školy 

a jeho blízké okolí, průmyslovou či administrativní zónu ve vaší obci či náměstí 

(náves). 

Úkol č. 1: Vytvořte vlastní mapu areálu, barevně rozlište budovy sloužící pro 

administrativu, komerční služby, případně bydlení a další činnosti. Do mapy popište 

ulice, které areál vymezují a ohraničují. 

Úkol č. 2: Změřte nebo vypočítejte rozlohu zastavěných ploch v areálu. Popište způsob 

měření (odhadu). 

Rozloha v m2: …………………………… 

Způsob měření (výpočtu): ……………..……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Úkol č. 3: Určete dvěma způsoby výšku nejvyšší budovy. Popište způsob měření 

(odhadu). Napište, jak se budova nazývá (v případě neznalosti názvu si je pojmenujte, 

např. dle typického vizuálního prvku).  

Výška v m (1): …………………………………………………… 

Výška v m (2): …………………………………………………… 

Postup měření: ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Úkol č. 4: Doplňte do mapy základní kompoziční prvky, které by měla mapa obsahovat. 

Autorské 

řešení: 

Úkoly 1–3 nemají autorské řešení, vždy záleží na volbě areálu. Zvolte si vždy areál, který 

je přiměřeně velký (stačí několik desítek metrů čtverečních). Pokud máte pozemek školy, 

který je oplocený, mohou žáci mapovat areál školy. Vždy dbejte na to, aby se mohli žáci 

po areálu bezpečně pohybovat. 

Úkol č. 2: Měření vzdálenosti provádíme krokováním, předem si každý změří délku svého 

kroku (viz text výše). Můžeme použít i GPS.  

Úkol č. 3: Také měření výšky budovy může proběhnout vícero metodami, popište, jakou 

metodu jste zvolili – viz text výše.  

Úkol č. 4: Výsledný plán by měla obsahovat: název (co se mapovalo, kde a kdy), legendu, 

měřítko, tiráž. Pokud není plán orientován k severu, měla by v něm být i směrovka. 


