
PRACOVNÍ LIST Č. 1: JAK FUNGUJE MĚSTO?

Jméno: ……………………………. Zkrácená verze (6.–9. ročník)

Datum: ……………………………. Třída:

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 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 otázku:

Jak se jmenuje obec, ve které bydlíš? ...........................................................................

Doplň text:

Starosta našeho (doplň statut)  ....................................................... se jmenuje ...................................a

 byl do zastupitelstva zvolen za stranu/hnutí ............................... Obec leží v kraji .......................... ,

kde krajským městem je  ................................................................ a hejtman se jmenuje ................. .

Stavby ve městě
Níže máš 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 proberte, 
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 hřebčín intenzivní velkochov

škola pivovar panelové sídliště

lesopark ……………….. ………………..



Co je to TUR?
Trvale udržitelný rozvoj (TUR) je rozvoj lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský 
(ekonomický) a společenský pokrok se zachováním životního prostředí (environmentální hledisko). 
Jde tedy o vyvážený rozvoj mezi hospodářstvím, společenskými vztahy a životním prostředím.

Zní to velmi krkolomně, ale jinými slovy: Lidé žijící ve městě budou spokojení, pokud zde mají 
příležitost pracovat, bydlet, chodit do školy nebo k lékaři a samozřejmě i relaxovat. To vše by 
mělo být v rovnováze tak, aby nedocházelo k narušování životního prostředí pro další generace. 
Proto je nutné mít v obci k dispozici všechny typy staveb.

Zjednodušeně můžeme říci, že máme stavby:

1. ekonomicky významné, průmyslové – červené

2. sociální zázemí a bydlení – modré

3. rekreační, přírodní – zelené

V městských parcích nebo v  sadech nezaměstnáte všechny občany města. Nezapomínejte na 
TUR! Vrať se zpět k seznamu staveb a barevně je zakroužkuj dle charakteristiky výše, můžete 
si pomoci ve dvojicích.

Méně známé stavby
Při hraní hry Ekopolis se seznámíš s celou řadou zajímavých a někdy i méně známých staveb. 
Zde následuje seznam problematičtějších staveb.

Přiřaď k vysvětleným pojmům jména staveb:

A multifunkční dům oplocený, často zalesněný pozemek určený pro chov 
zvěře (např. daňčí, černá zvěř)

B dendrologická zahrada
plocha, kde se pěstují zemědělské plodiny nebo chová 
hospodářský dobytek s  nižší výtěžností, zato s  vyšší 
kvalitou ve standardu ekol. zemědělství

C obora domy sloužící více účelům (obchody, kina, byty i 
kanceláře)

D ekofarma rozsáhlé zalesněné území, které více připomíná 
přírodní prostředí a slouží na delší procházky

E pasivní dům domy s  velmi nízkou spotřebou energie, někdy 
dokonce i spotřebou nulovou

F lesopark typ botanické zahrady zaměřené na stromy a keře


