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ORBIS PICTUS – JAN AMOS KOMENSKÝ

Sem vypište slova s čísly z obrázku, která jste rozluštili.

Sem napište 6 vět ze slov, která jste si vypsali.

 

 

 

 

 

 

Sem nalepte text J. A. Komenského.

Pracovní list – Orbis pictus: Dětské hry
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Téma:

Klíčová slova:

Věty k tématu:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Návrh obrázku:
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Pracovní list – Orbis pictus: Škola

ORBIS PICTUS – JAN AMOS KOMENSKÝ

Sem vypište slova s čísly z obrázku, která jste rozluštili.

Sem napište 6 vět ze slov, která jste si vypsali.

 

 

 

 

 

 

Sem nalepte text J. A. Komenského.
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Téma:

Klíčová slova:

Věty k tématu:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Návrh obrázku:
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Pracovní list – Orbis pictus: Rybaření

ORBIS PICTUS – JAN AMOS KOMENSKÝ

Sem vypište slova s čísly z obrázku, která jste rozluštili.

Sem napište 6 vět ze slov, která jste si vypsali.

 

 

 

 

 

 

Sem nalepte text J. A. Komenského.
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Téma:

Klíčová slova:

Věty k tématu:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Návrh obrázku:
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Pracovní list – Orbis pictus: Kuchařství

ORBIS PICTUS – JAN AMOS KOMENSKÝ

Sem vypište slova s čísly z obrázku, která jste rozluštili.

Sem napište 6 vět ze slov, která jste si vypsali.

 

 

 

 

 

 

Sem nalepte text J. A. Komenského.
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Téma:

Klíčová slova:

Věty k tématu:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Návrh obrázku:
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Pracovní list – Orbis pictus: Kejklířství

ORBIS PICTUS – JAN AMOS KOMENSKÝ

Sem vypište slova s čísly z obrázku, která jste rozluštili.

Sem napište 6 vět ze slov, která jste si vypsali.

 

 

 

 

 

 

Sem nalepte text J. A. Komenského.
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Téma:

Klíčová slova:

Věty k tématu:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Návrh obrázku:
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Pracovní list – Orbis pictus texty

Vaření
Spižírník 1 vydává ze spižírny 2 potraviny 3. Ty přijímá kuchař 4 a vaří různá jídla. Ptáky 5 nejdříve škube a kuchá; ryby 6 

zbavuje šupin a dělí. Některá masa špikuje pomocí špikovací jehly 7, zajíce 8 stahuje. Potom vaří v hrncích 9  

a kotlech 10 na ohništi 11 a vařečkou 12 sbírá pěnu. Uvařená jídla ochucuje kořením, které roztlouká paličkou 14 

v hmoždíři 13 nebo strouhá na struhadle 15. Některé maso peče na rožni 16 a na otáčivém rožni 17 nebo nad roštem 18 

nebo smaží v pánvi 19 na třínožce 20. V kuchyni je mimo to pohrabáč 21, pekáč 22, dřez 23, v němž se myjí hluboké 24  

a mělké 25 talíře, kleště na uhlí 26, sekáček 27, cedník 28, koš 29 a koště 30.

Škola
Škola 1 je dílna, ve které se mladé duše vyučují ctnosti; dělí se na třídy. Učitel 2 sedí na učitelské stolici 3, žáci 4  

v lavicích 5. On učí, oni se učí. Něco se jim předpisuje křídou na tabuli 6. Někteří žáci sedí u stolu a píší 7;  
učitel opravuje 8 chyby. Někteří žáci stojí a říkají, čemu se zpaměti naučili 9. Někteří si povídají 10 a chovají se  
svévolně a nedbale. Ti jsou trestáni prutem 11 a metlou 12.

Rybaření
Rybář 1 chytá ryby: buď na břehu udicí 2, která visí na prutu na niti s připevněnou návnadou; nebo čeřenem 3,  
který visí na bidle 4 a spouští se do vody; nebo na loďce 5 do sítě 6; nebo do vrše 7, která se přes noc potápí.

Kejklířství
Kejklíř 1 provádí různé kousky díky ohebnosti svého těla, hned chodí po rukou, hned skáče přes obruč 2 a jiné. 
Někdy také tancuje 4 s maskou na tváři. Kouzelník dělá kouzla 3 a kouzelnické tašky. Provazolezec 5 chodí a skáče 
po provaze drže v ruce tyč 6 nebo se zavěšuje za ruku či za nohu 7.

Dětské hry
Chlapci hrávají v kuličky 1 a nebo házejí kouli 2 do kuželek 3 nebo holí 4 usměrňují kuličku skrz kroužek 5 nebo bičem 7 

pohánějí vlka (káču) 6 nebo střílejí z foukací trubice 8 a kuše 9 nebo chodí na chůdách 10 nebo se houpají a odrážejí 
na houpačce 11.
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Pracovní list – Současný svět v obrazech

ZDRAVÍ
nemocnice, druhy lékařů, léky, očkování, 

přístroje, roušky, lékarny

CESTOVÁNÍ
dopravní prostředky, značky, pasy, 

hranice, městská hromadná doprava

NAKUPOVÁNÍ
supermarkety, druhy obchodů, 

nakupování přes internet, kreditní karty

MĚSTO
domy, paneláky, obchody, metro, 

autobusy, parky, divadla, kina

ŠKOLA
třída, jídelna, tělocvična, práce na PC, škola 

v přírodě, hory, základní, střední, vysoká škola

KOMUNIKACE
mobily, internet, skype, 

telefony, facebook

VESMÍR
rakety, vesmírná stanice, družice, průzkum 

Měsíce, Marsu, dalekohledy, hvězdárny

ELEKTŘINA
elektrárny, elektrické přístroje, elektřina 

doma, elektřina ve městě, auta ne elektřinu

HUDBA
koncerty, moderní hudba, elektrické nástroje, 

ZUŠ, sluchátka do uší, videoklipy, zpěváci

FILM
natáčení fimů, kina, herci, festivaly, 

druhy filmů, televize

SPORT
druhy sportů, olympiáda, mistrovství světa, 

nové sporty, sportovní náčiní

ZVÍŘATA
zvířata doma, ZOO, veterináři, 

akvária, motýlí domy
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25.



18

Pracovní sešit pro žáky Orbis pictus 20203. – 5. ročník

Zdroje grafiky
• Slide 01 – Přechod pro chodce – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 01 – Odpadkový koš – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 01 – WC – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 01 – Wi–Fi – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 01 – Zákaz vstupu – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 01 – Životu nebezpečno – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 01 – Smajlík – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 02 – Výstřižek komiksu Komenský – Ester Kuchynková, projekt Komensky2020.cz (CC 4.0 BY-SA) 
• Slide 03 – Vaření – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský, I 

SBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)
• Slide 03 – Škola – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  

ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)
• Slide 03 – Dětské hry – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  

ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)
• Slide 03 – Hornictví – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  

ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)
• Slide 03 – Rybaření – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  

ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)
• Slide 03 – Kejklířství – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  

ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)
• Slide 04 – Škola – il. Václava Sokola z knihy Orbis pictus Jana Ámose Komenského (Jan Amos Komenský,  

ISBN: 978-80-87938-81-2) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o. (CC-BY 4.0)

Zdroje videa
• Jak udělat svět lepší - Fishnet s.r.o. (Film21) – projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

https://youtu.be/LwSEyMhmdUs

