
ČETNÍKEM NA ZKOUŠKU 
Edukační program pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ k výstavě Z historie četnictva 1918-1939 

 

Co to znamenalo být četníkem v Československu? S žáky poznáme denní rutinu četnictva, 

zjistíme však také, kde byly četnické stanice v okolí Ivančic a jaké požadavky museli četníci 

splňovat. Zároveň se s žáky zaměříme na řešení problémů, spolupráci ve skupině a práci s 

informacemi.  

 

Návaznost na RVP:  

Komunikativní kompetence, sociální kompetence, práce s informacemi.  

 

Hlavní vzdělávací cíl: Žáci dokážou účinně spolupracovat v malé skupině na úkolech různého 

typu.  

Vzdělávací cíle:  

Žáci vyjmenují některé četnické stanice, které se nacházeli na Ivančicku.  

Žáci prokážou základní orientaci v mapě.  

Žáci naleznou informace podle zadání. 

Žáci z předloženého textu vyberou nevýznamnější sdělení.  

Žáci se získanými informacemi a vystavenými exponáty inspirují při tvorbě vlastního textu.  

 

Klíčová slova: četník, četnictvo, kooperativní výuka, První republika, Československá republika, 

Ivančicko 

 

Délka programu: 40 minut 

 

Scénář programu 

Před 
programem 

Připravíme si podložky, pracovní listy a tužky.   

Název  Popis Cíl Pomůcky Časová 
dotace 

1. Vítejte 
v Muzeu v 
Ivančicích 

Přivítáme v muzeu, 
vysvětlíme, na co si 
v prostoru dávat pozor – 
vitríny, panely.  
  

  2 minuty 

I. Evokace 

Název  Popis Cíl Pomůcky Časová 
dotace 

2. Vytvoříme 
skupiny 

Začneme drobným 
matematickým úkolem. Kolik 
vás je? – Pokud se máte 
rozdělit do 7 skupin, kolik 
vás bude v jedné skupině? 
Výborně. Žáky necháme, 
aby se samy rozdělili, 
případně jim můžeme 
pomoci nebo problematicky 
působící skupinky rozdělit 
sami.  
Do skupin rozdáme desky a 
tužky.  

 Desky, tužky 3 minuty 

3. Zkouška 
začíná 

Žáci si v každé skupině 
vyberou nějaké místo ve 

Žáci vyjmenují 

některé četnické 

Pracovní listy  20 minut 



výstavě, které bude tvořit 
jejich základnu. Na základně 
vždy zůstává zapisovatel, 
ostatní mu nosí informace, 
společně plní úkoly jejich 
četnické stanice. Každá 
skupina dostane pracovní 
list. Požádáme žáky, aby si 
prohlédli, z jaké jsou 
četnické stanice. Potom se 
mohou pustit do práce. Když 
potřebují poradit, mohou 
přijít za lektorem (mohou 
přijít „na své velitelství“).  
 
Poznámka: Pokud je ve 
skupině méně než 3 žáci, 
budou na základně zůstávat 
jen desky s pracovním 
listem.  
 
Zpravidla je třeba žákům 
pomoci s hledáním 
v mapách a poté je třeba 
pomoci těm, kteří 
zpracovávají témata: 
mechanoskopie, svatby 
četníků a co je třeba 
zvládnout, abych se mohl 
stát četníkem.  
 
Poslední úkol je lepší znovu 
vysvětlit všem skupinám a 
podněcovat je ve vlastní 
tvorbě.  
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Žáci se získanými 

informacemi a 

vystavenými 

exponáty inspirují 

při tvorbě vlastního 

textu.  

 

2. Uvědomění si významu 

Název  Popis Cíl Pomůcky Časová 
dotace 

4. 
Prezentace 
četnických 
stanic  

Každá četnická stanice 
představí, co vypátrala a 
vymyslela. Lektor pomáhá, 
dovysvětluje, posouvá žáky 
tak, aby každá skupina 
nemluvila příliš dlouho.  

 -  10 minut 

III. Reflexe 

Název  Popis Cíl Pomůcky Časová 
dotace 

5. O čem 
jsme to 
mluvili a jak 
se vám to 
líbilo?  

Na závěr zopakujeme to 
nejzásadnější, co žáci zjistili, 
a můžeme si zopakovat 
některé zajímavé údaje. 
Např. Jak dlouho byl četník 
četníkem na zkoušku? 
Vyjmenujte četnické stanice 
ve vašem okolí. Co všechno 

 
 

-  5 minut 



bylo třeba zařídit, aby se 
četník mohl oženit? Jaké 
typy případů četníci řešili?  
 
A poté si připomeneme, o 
jaké části dějin se bavíme: 
Dnes už četníky nemáme, 
kdo se stará o pořádek 
dnes? A o kolik let bychom 
se strojem času museli vrátit 
do minulosti, abychom 
četníka potkali? 
Připomeneme rok vzniku 
republiky. Kolik je to letos 
let?  
 
Na úplný závěr nás čeká 
zpětná vazba. Doporučuji 
použít jakoukoliv škálu: 
tleskání, dupání jednou 
nohou (hlasitě super, 
potichu špatný), ukazování 
výšky (u země špatné, nad 
hlavou super) nebo pomocí 
prstů (1-5 nebo nahoru, 
rovně, dolů.  

 

Poznámka: Charakter otázek v pracovním listě je také veden tak, aby obsahoval fáze E-U-R.  


