
Snímek 1

Snímek představuje motivační uvedení do tématu 
– Afrika, cestování. Děti komentují, co vidí (Kdo 
byl asi muž na snímku? – Cestovatel). Pro další 
práci doporučujeme začít lupou – děti hledají, co by 
mohly s lupou na stránce objevit. Nejdříve najdou 
text, který je vybídne k hledání not. Pomocí lupy je 
snadno objeví zhruba na úrovni Sahary.
Postupným ťukáním na noty spustí záznam písničky, 
která je rozkouskovaná na čtyři části. Pokud ťuk-
neme ve správném pořadí, uslyšíme text tak, jak je 
uveden na snímku Následuje diskuse ve třídě – např. 
Co je to Afrika, najdete ji na mapě? Kde bydlíme my? 
(Bylo by vhodné děti seznámit s názvem Evropa, bu-
dou ho dál potřebovat.) Jak bychom se mohli do Af-
riky dostat? Děti mohou perem vyznačit cestu lodí z 
Evropy na jih Afriky (tedy k fotografii cestovatele).

Použité zdroje

Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

1. Žáček Jiří:
Aprílová škola. 3. vydání Praha: Albatros, 1989. V 
provedení Mgr. Radka Svobody a Kristýny Šťastné.

2. NASA: 
Dostupný pod licencí Public Domain na http://en.wi-
kipedia.org/wiki/File:Africa_satellite_orthographic.
jpg

3. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/files/portret-dr-emi-
la-holuba.jpg

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

1. Emil Holub:
Dostupný pod licencí Public Domain na http://
media.rozhlas.cz/_obrazek/2557926--viktoriiny-
-vodopady-na-rece-zambezi-ilustrace-z-prvniho-vy-
dani-cestopisu-emila-holuba-sedm-let-v-jizni-africe-
-188081--1-950x0p0.jpeg

2. SMART Exchange. 
Dostupný na http://exchange.smarttech.com/details.
html?id=a2336ff0-7c05-4786-a2e8-d97090b6e990

Snímek 2

Cesta do Afriky musí být jistě dlouhá a plná pře-
kážek. Vyznačte perem cestu lodí do Afriky. Pokud 
narazíte na šipku, ťukněte na ni, zodpovězte otázku 
a poznamenejte si do připravených obdélníčků 
první písmeno odpovědi. Získáte tak jméno vašeho 
průvodce Afrikou (Princ Karel). Zkuste najít jeho 
podobu na tomto snímku – ťukněte na ni (obrázek 
černocha, jiný člověk přece na snímku není…) a 
uvidíte!

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

1. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/files/banner-6-foto-
-homepage-6.jpg

1. Emil Holub: 
Sedm let v jižní Africe. Dostupný pod licencí Public 
Domain na http://www.rozhlas.cz/planetarium/
historie/_zprava/zivot-a-cesty-emila-holuba-2-cast-
-do-zeme-masukulumbu--1020166
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Snímek 3

Princ Karel je lev!!! Ťukněte mu na čumák a dozvíte 
se víc.

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

1. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/files/banner-6-foto-
-homepage-6.jpg

Snímek 4

Seznamte se s některými dalšími africkými zvířaty. 
Ťukněte na lva – on vám poví víc! Děti přetahují 
prstem obrázky zvířat k jejich charakteristikám. 
Po každém správném přiřazení můžou za odměnu 
ťuknout na malý reproduktor u příslušného zvířete 
a uslyší, jaké zvuky dané zvíře vydává.

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

1. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/files/banner-6-foto-
-homepage-6.jpg

Snímek 5

Pro instrukce k snímku ťukněte na lva. Fotografie 
zachycuje Viktoriiny vodopády v období sucha. Děti 
zakreslí perem na metr domnělou výšku budovy, pak 
metr odtáhněte. Vodopády v období dešťů si můžete 
prohlédnout buď na přiložené fotografii nebo krát-
kém videu.

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

1. BetterWORLDphoto:
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribu-
tion-Share Alike 3.0 Unported na http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Victoria_falls_during_dry_
season_2011.jpg

2. Lukáš Mižoch: 
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-
-Share Alike 2.5 Generic na http://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Mari%C3%A1nsk%C3%A9_Hory,_
panelov%C3%A9_domy_4.jpg

3. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/files/banner-5-foto-
-homepage-4.jpg

4. John Walker: 
Dostupný pod licencí Public Domain na http://en.wi-
kipedia.org/wiki/File:Victoriaf%C3%A4lle.jpg

5. Přiložený video soubor, autor informován: 
LeRocOlinda. Dostupný na http://www.youtube.com/
watch?v=-bqSM7Du3No
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Snímek 6

Pro instrukce k snímku ťukněte na lva. Postupným
ťukáním na zelené čtverečky odkryjete fotografii.

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

1. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=193&categoryId=

2. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/files/banner-6-foto-
-homepage-6.jpg

Snímek 7

Pro instrukce k snímku ťukněte na lva. Děti přeta-
hují předměty buď do kufru, nebo k fotografii do-
morodce.

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
1. http://www.holubovomuzeum.cz/files/banner-7-fo-
to-homepage-8.jpg
2. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=650&categoryId=25
3. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=754&categoryId=
4. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=584&categoryId=25
5. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=343&categoryId=25
6. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=703&categoryId=26
7. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=204&categoryId=25
8. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=280&categoryId=25
9. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i



7. Trebol-a: 
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-
-Share Alike 3.0 Unported na http://en.wikipedia.org/
wiki/File:Athene_noctua_(cropped).jpg

8. Autor neuveden: 
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-
-Share Alike 3.0 Unported na http://cs.wikipedia.org/
wiki/Soubor:Go%C5%82%C4%85b1.jpg

9 SeaDave: 
Dostupný pod licencí na Creative Commons Attribu-
tion 2.0 Generic na http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Bar-Bra_(3350484719).jpg

10 Fbattail:
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-
-Share Alike 3.0 Unported na http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Tibur%C3%B3n.jpg

11. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/files/portret-dr-emi-
la-holuba.jpg

Snímek 11

Pro instrukce k snímku ťukněte na lva. Tento posled-
ní snímek prezentace je pozvánkou do Afrického 
muzea Dr. Emila Holuba v Holicích.
Pokud vám zbude čas, můžete s dětmi projít ještě ná-
sledující snímky, které představují samostatnou hru 
s tematikou afrických zvířat. Postupným klikáním na 
očíslovaná políčka se dostanete k sedmi zábavným 
úkolům. Tato aktivita vám nezabere ani 10 minut.

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

1. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/user-files/dr-emil-
-holub/zambezi.jpg

2. ŠJů. 
Dostupný pod licencí Public Domain na http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Holice,_Pa-
m%C3%A1tn%C3%ADk_Dr._Emila_Holuba,_busta-
_a_n%C3%A1pis.jpg

1. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/files/banner-6-foto-
-homepage-6.jpg 

2. ZSM:
Použito se souhlasem autorky kreseb  
Lenky Szmitkové

Snímek 10

Pro instrukce k snímku ťukněte na lva. Po odklikání 
zvířat podle instrukcí zbude holub. Klikněte na něj, 
objeví se podobizna E. Holuba. Pro větší názornost ji 
orámujte kouzelným perem, portrét se zvětší.

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

1. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/files/banner-6-foto-
-homepage-6.jpg 

2. NOAA: 
Dostupný pod licencí Public Domain na http://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Hippocampus.jpg

3. NASA: 
Dostupný pod licencí Public Domain na http://
en.wikipedia.org/wiki/File:Bottlenose_Dolphin_
KSC04pd0178.jpg

4. fr:Utilisateur ²°¹°° : 
Dostupný pod licencí Public Domain na http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Vache_d%27A-
bondance.jpg

5. Tony Hisgett:
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 
2.0 Generic na http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gol-
den_Eagle_in_flight_-_5.jpg

6. Simon Eugster: 
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribu-
tion-Share Alike 3.0 Unported na http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Ziege_Susten.jpg

Snímek 8

Pro instrukce k snímku ťukněte na lva. Jaké předmě-
ty vidíte na fotografii? (buben, náramek, maska bílé-
ho muže používaná při rituálních obřadech, helma, 
nádoba)
Domorodci neprodávali své výrobky za peníze, ale 
požadovali za ně např. korálky. Starší děti mohou 
korálky přesunovat rovnou pod cenovky, mladším 
cenovky nejdříve odstraníme kliknutím, aby mohly 
korálky přesunout na vyznačená políčka. Zkoušíme 
různé varianty nákupu, korálky vždy vrátíme přeta-
žením dolů na původní místo.

Použité zdroje

Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
1. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=572&categoryId=25
2. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=162&categoryId=37
3. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=583&categoryId=21
4. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=468&categoryId=25
5. http://muzeum.kd.holice.cz/ShowItem.aspx?i-
d=198&categoryId=25
6. http://www.holubovomuzeum.cz/files/banner-6-fo-
to-homepage-6.jpg

ZSM:
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribu-
tion-Share Alike 3.0 Unported na http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Chevron_beads._Ghana.jpg

Snímek 9

Pro instrukce k snímku ťukněte na lva. Vytáhněte 
čtyři obrázky zpoza okraje snímku. Je na nich rozfá-
zovaná přeměna surového diamantu v cenný šperk. 
Umístěte obrázky do políček ve správném pořadí.

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11
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Pro instrukce k snímku ťukněte na lva. Fotografie 
zachycuje Viktoriiny vodopády v období sucha. Děti 
zakreslí perem na metr domnělou výšku budovy, pak 
metr odtáhněte. Vodopády v období dešťů si můžete 
prohlédnout buď na přiložené fotografii nebo krát-
kém videu.

Použité zdroje
Vytvořeno v programu SMART Notebook verze 11

1. S laskavým svolením Afrického muzea  
Dr. E. Holuba převzato z:
http://www.holubovomuzeum.cz/user-files/dr-emil-
-holub/zambezi.jpg

2. Albert Batlle: 
Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte 
autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na http://
cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:African_Buffalo.JPG

3. Sam Stearman: 
Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte 
autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na http://
cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:African_Elephant_in_
Kenya.jpg 

4. Yaaaay:
Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte 
autora 2.0 Generic na http://cs.wikipedia.org/wiki/
Soubor:Lion_waiting_in_Namibia.jpg

5. Autor neuveden: 
Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte 
autora 2.0 Generic na http://cs.wikipedia.org/wiki/
Soubor:NileCrocodile.jpg

6. Autor neuveden: 
Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte 
autora 2.0 Generic na http://cs.wikipedia.org/wiki/
Soubor:NileCrocodile.jpg 

7. Walter Voigts:
Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte 
autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na http://
cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zebras.jpg

8. Sam Stearman: 
Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte 
autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na http://
cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:African_Elephant_in_
Kenya.jpg

9. Miroslav Duchacek: 
Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte 
autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na http://
cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giraffe_standing.jpg
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