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Úvod 

 

V úvodu k tématu daného zadání se naskýtá možnost podívat se do knihy 

„Hovory s T.G. Masarykem“ a přestože máme v ruce vydání z roku 1937 uváděné 

myšlenky a názory Tomáše Garrigue Masaryka lze i dnes vnímat jako aktuální 

pohled na pojem demokracie. 

… demokracie je názor na život…. 

… demokracie je diskuse, ale jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě  

    hledají pravdu … 

… nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka, v jeho hodnotu … 

... demokracie je zárukou míru pro nás i pro svět … 

… škole neběží jen to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale učit žáky tak, 

    aby dovedli sami pozorovat přírodu a život a dovedli správně řešit úkoly,  

    kdekoli se k nim dostanou … 

 

Výchozím bodem je pro nás charakteristika jednoho z průřezových témat 

školního vzdělávacího programu „Výchova demokratického občana“, kde se říká: 

vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti, orientovat se ve složitostech 

demokratické společnosti, konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské 

důstojnosti a s respektem k druhým i s uplatňováním zásad slušné komunikace.  

Vede k aktivnímu dodržování práv a svobod, vede k chápání, jak společnost funguje, 

rozvíjí a podporuje komunikativní a prezentační schopnosti, vede k uvažování 

v širších souvislostech a ke kritickému myšlení, motivuje k ohleduplnosti, učí 

sebeúctě, sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti.  
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Proto i my si pro zeměpisné učivo dáváme za cíl vybavit našeho žáka tak, aby 

se dokázal v problémech orientovat, dokázal diskutovat a při vyjádření vlastního 

názoru uměl vždy uvádět odpovídající argumenty. Vše se musí odvíjet od dodržování 

práv, povinností, svobod a odpovědnosti. Takový přístup musí vést k zachovávání 

slušnosti při vystupování, respektování zásad diskuse a demokratických způsobů 

řešení. V obecném pojetí vyjadřuje pojem demokracie umožňovat všem občanům 

účast a podíl na řízení a správě státu. 

Ve školní podobě se jedná o výchovu k občanství, o přípravu žáka pro 

budoucí aktivní podíl třeba i na řízení státu, přijímání různých rozhodnutí a 

argumentací na základě skutečných faktů. 

Jde o výchovu k toleranci, ale současně k respektování lidských práv a 

svobod. K tomu všemu musí být náš žák vybaven dostatečnou úrovní vědomostí a 

dovedností, kterou získává ve vyučování jednotlivých předmětů.  

Proto výchova k demokracii musí vést žáka k možnosti zapojit se v budoucnu 

do praktického života. K tomu právě může přispět i práce v malé stávající komunitě, 

kterou je například třída, škola, obec atd. 

Náš žák musí být vybavený odpovědností a schopností, postavit se čelem 

k daným problémům své skupiny se kterými se průběhu školní docházky setkává. 

Umí naslouchat, umí reagovat, umí se rozhodnout, umí argumentovat a umí nalézat 

vlastní řešení problému, případně adresně prezentovat svou práci. 

K tomu všemu je vždy nápomocen učitel, za jehož přispění (ale občas 

záměrně a účelově zcela v pozadí) se vytváří příznivá, otevřená a pracovní 

atmosféra, která žáky motivuje. Učitel využívá různé metody a formy práce, ale musí 

své žáky dobře znát tak, aby dokázal vytvořit otevřený prostor, který povede žáky 

k propojení s praxí a reálným životem. Proto je naším cílem vybavit žáky také citem 

pro spravedlnost, toleranci a odpovědnost tak, aby díky této demokratické 

gramotnosti úspěšně obstáli ve svém dalším životě. 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrig

ue_Masaryk_1925.PNG 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG
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1. Vazba na Školní vzdělávací program Domino 

 

 

                                                                                                     

                             

                                                                                                     Motto: „Leťte s námi za vzděláním.“ 

1.1 Současný stav 

Připravujeme žáky na život v současném (mnohdy komplikovaném) světě a 

vedeme je k odpovědnosti a otevřenosti při dodržování lidských práv a svobod. 

Rozvíjíme jejich zájem o poznávání světa, to nejen z pohledu fyzicko-geografických 

sfér, ale především v oblasti socioekonomické. Všude žijí lidé se svými problémy, o 

kterých je možné s žáky konstruktivně diskutovat a spolupodílet se na možnostech 

třeba pouze dílčích řešení. Náš žák musí mít dostatek základních znalostí, musí se 

naučit argumentaci a musí se naučit pracovat nejen jako jedinec, ale především jako 

platný a vzdělaný člen týmu. A i v týmu jsou úlohy rozdělené tak, aby na výsledném 

řešení měl každý z jeho členů prostor nejen k vyjádření vlastního názoru, ale 

především svým podílem přispíval ke splnění vytyčeného cíle. 

A právě geografie – obor, který zasahuje současně mezi vědy přírodních a 

společenské, dává mnoho podnětů k motivaci žáka, k rozvíjení myšlení i k poznávání 

života u nás i mimo naši zemi. A právě takové možnosti srovnávání potom vedou 

k demokratickému myšlení a reagování na otázky života dnešního světa.  

„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého 

kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa 

menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: 

smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy 

nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“ (napsal anglický básník John 

Donne ). 

Stejný název najdeme i na titulu románu „For Whom the Bell Tolls“ - 

jehož autorem je americký spisovatel Ernest Hemingway. 
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1.2 Inovace 

 

Dnešní rychle se rozvíjející společnost, rychlost současné komunikace mezi 

lidmi, rychlý nástup moderních technologií nás vede k tomu, abychom i my dokázali jít 

s dobou a svou práci inovovali.  

Proto se zaměřujeme na takové výukové metody a formy práce, které motivují 

žáka proto, aby byl ve výuce platným aktivním účastníkem nikoliv pouze posluchačem. 

Chceme, aby svým podílem utvářel společně s námi vyučovací hodinu, která by ho 

nejen zaujala, ale v které by se sám výrazně angažoval a zapojoval. Uvědomujeme si, 

že příprava takového inovačního, moderního vyučování se neobejde bez zvýšených 

nároků na práci učitele, bez jeho vlastního rozšiřování studia ani bez znalosti 

psychologie dnešních dětí. 

Základem je pro nás pestrost výuky, vhodná motivace, odpovídající náročnost  

s ohledem na věkové zvláštnosti žáků a neustále hledání co nejefektnějších přístupů. 

Nepostradatelnou podmínkou úspěšné práce je vytvoření příznivého prostředí, které 

je nezbytné pro rozvoj aktivity, kreativity, samostatnosti a úspěšnosti práce našich 

žáků. 

Jak již bylo řečeno geografie může k demokratické kultuře velmi přispět. 

Tak tedy jdeme na vyučování s chutí i s inovačními nápady 

Vysvětlování — pro tuto metodu je důležitý logický a systematický postup při 
předávání znalostí žákům.  

Přednáška — jedna z náročnějších metod, jak z pohledu žáka, tak z pohledu učitele. 
Jedná se o delší ucelený slovní projev.  

Práce s textem — dnes nejen s tištěným textem, ale i s texty prezentovanými 
prostřednictvím internetu. zpracováním textových informací, získají žáci nové 
znalosti.  

Rozhovor —- je o komunikaci mezi jednotlivci nebo týmy, které si mezi sebou 
vzájemně vyměňují informace a poznatky.  

Pozorování — zde je důležitý vhodný výběr objektů i metodiky.  

Práce s obrazem — využíváme obrazy, kresby, nástěnné obrazy, ilustrace v 
učebnicích či obrazy vytvářené pomocí počítačových programů.   



 
7 

Instruktáž — navazuje na to, co již žák zná, činnost je předvedena s upozorněním 
na možné chyby i na bezpečnost a dále žák pracuje podle pokynů.  

 
Formy výuky jsou například: 

a) frontální výuka — hlavním cílem je, aby si žáci osvojili poznatky v rámci 
probíraného tématu 

 

b) kooperativní = skupinová výuka — výuka je založena na spolupráci žáků mezi 
sebou při řešení úkolů, ale také na komunikaci s učitelem; žáci si vzájemně 
pomáhají, diskutují nad problémem a hodnotí navzájem svou práci; tato forma by 
měla pomáhat uvědomovat si svou dílčí zodpovědnost za skupinový projekt, dokázat 
vyřešit složitější problém a umět si vzájemně pomoci 

 

c) samostatná práce žáků — jedná se o aktivitu, kdy žáci získávají poznatky vlastním 
úsilím 

A další způsoby práce, které lze ve vyučování geografie využívat: 

- čtení mapového materiálu a vytváření schémat a grafů 

- brainstorming (uplatnění třífázového modelu EUR) 

- projektové vyučování, workshopy 

- myšlenkové mapy, kde důležitý je nejen výsledek, ale hlavně zapojování žáků   

- dramatizace a příběhy 

- hry, kvízy soutěže, pexeso, tematické domino 

- týmové řešení problémové otázky 

- projekce a práce s ní 

- předávání informací mezi skupinami žáků (sdílení) 

- exkurze a vycházky s výstupy 

- práce na tematických výstavách 

- didaktické hry a práce s literaturou 

- učení prostřednictvím příběhů 

- historie a zajímavosti místa, kde žijeme 

- vhodným vyučovacím místem je knihovna nebo informační středisko 

- práce s videem  
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- pracovní listy (pravdivé a nepravdivé věty, tvořivost)  

- řízený rozhovor 

- mezipředmětové vztahy (ohrožení lidského života) 

- prezentace s animací (jednoduchá schémata k osvojení poznatků/) 

- práce s textem (část odborného textu, endemit a invazivní živočich aj.) 

 

Závěrem lze říci:   

VYTVOŘÍME PŘÍZNIVÉ A PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY 
ÚČASTNÍKY NAŠÍ ŠKOLNÍ ČINNOSTI, BUDEME KREATIVNĚ A AKTIVNĚ 
PRACOVAT TAK, ABYCHOM SPOLEČNĚ S USPOKOJENÍM DOSÁHLI KE 
STANOVENÉMU CÍLI.  

 

Škola s úsměvem a škola hrou – určitě si to tak představoval Jan Amos Komenský. 
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2. Učební osnovy 

Vyučovací 
předmět: 

 
Zeměpis 

  

    

Ročník: 8.   
    

 
Výstup 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty, 

kurzy 

 
Poznámky 

Žák:    

− vysvětlí historický vývoj 
území 
    

− určí geografickou polohu 

− aplikuje poznatky o 
sousedních státech  

− porovná rozlohu ČR s 
vybranými státy EU  

− uvede převažující typy 
reliéfu    

− vymezí oblasti Českého 
masívu a Karpat a vyhledá 
jejich části   

− vysvětlí hlavní činitele 
podnebí    

− objasní pojem teplotní 
inverze  

− určí podnebné oblasti  

− zdůvodní teplotní a srážkové 
poměry    

− vyhledá hlavní evropské 
rozvodí na území ČR  

− pojmenuje hlavní vodní toky 
a uvede příklady možností 
jejich využití  

− zjistí výskyt pramenů 
minerálních vod v souvislosti 
s lázeňstvím   

− posoudí výskyt jezer a 
rybníků    

− vysvětlí rozdíl mezi půdními 
druhy a typy (porovná jejich 
využití a rozmístění)  

− posoudí výškové vegetační 
stupně    

− vyhledá NP a příklady dalších 
chráněných území 
   
 

  

  
Česká republika — úvod 
a osobnosti 
  
ČR — přírodní podmínky 

− poloha a rozloha 

− geomorfologické 
členění podnebí 

− vodstvo  

− půdy  

− rostlinstvo a 
živočišstvo  

− ochrana přírody a 
životní prostředí
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
OSV: Rozvoj   
schopností poznávání 
— dovednost práce     
s mapami  
  
  
Mezipředmětové 
vztahy:  
ČJ, CJ, D, PŘ, CH, OV, 
VZ 
 
EV: Vztah člověka k 
prostředí  
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Výstup 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty, 

kurzy 

 
Poznámky 

− určí hlavní migrační trendy v 
rámci ČR a okolních států 

− zhodnotí rozmístění 
obyvatelstva, přírůstek, 
věkové a národnostní 
složení 

− ukáže příklady sídel podle 
jejich funkce  

ČR — obyvatelstvo  

− základní údaje o 
obyvatelstvu  

− sídelní poměry  
  

 

MKV: Kulturní 
diference — spolužáci 
z ciziny  
MKV: Etnický původ —
menšiny v ČR  
Mezipředmětové 
vztahy:  ČJ, CJ, D, PŘ, 
CH, OV, VZ  

 

− člení hospodářství do 
jednotlivých odvětví 

− najde příklady nerostných 
surovin, jejich výskyt a 
možnosti využití v průmyslu 

− zhodnotí charakter 
zemědělství ČR v závislosti 
na podmínkách 

− rozlišuje jednotlivé druhy 
dopravy   

− vymezí a vyhledá na mapě 
hlavní dopravní trasy  

− posuzuje jednotlivé druhy 
dopravy z hlediska rychlosti 
a vlivu na životní prostředí 

− posoudí podmínky pro 
rozvoj cestovního ruchu a 
vymezí jeho oblasti  

− doloží nezbytnost služeb pro 
rozvoj životní úrovně 
obyvatel, rozliší výrobní a 
nevýrobní služby  

− uvede příklady exportu a 
importu   

− pojmenuje významné 
mezinárodní organizace, 
jejichž členem je ČR  

ČR — hospodářství   

− struktura 
hospodářství 

− přírodní zdroje, 
nerost. suroviny
  

− zemědělství 

− průmysl  

− doprava   

− cestovní ruch a 
služby  

− zahraniční 
obchod  

− členství ČR 
v mezinárodních 
organizacích 

OSV: Rozvoj   
schopností poznávání 
— dovednost práce     
s mapami 
 
Mezipředmětové 
vztahy: ČJ, CJ, D, PŘ, 
CH, Ov, VZ  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  

 

− rozlišuje územní členění ČR – 
kraje  

− charakterizuje jednotlivé 
regiony 

− hodnotí na příkladech 
spolupráci pohraničních  
krajů se sousedními státy 

− vyhledá a ukáže zajímavá 
místa v krajích,  doloží 
dokumentaci získanou na 
internetu či v encyklopediích
    

ČR – regiony  
— místní region 
(vymezení přírodní 
oblasti, socioekonomická 
charakteristika, další 
rozvoj) 
— územní jednotky státní 
správy a samosprávy 
— kraje (charakteristika 
oblastí, zajímavá místa) 
— euroregiony 

EV: Lidské aktivity a   
problémy životního 
prostředí (životní 
prostředí — Řepy)
  
MDV: Tvorba   
mediálního sdělení
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Výstup 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty, 
kurzy 

 
Poznámky 

− vyhledá na mapě příklady 
kulturních a přírodních 
památek   

− zjistí památky UNESCO na 
území ČR  

    

 
  

Mezipředmětové 
vztahy:  
ČJ, D, HV, VV PŔ, OV
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3. Výukové materiály 

3.1 Učivo: Poloha, rozloha, sousední státy a významné osobnosti – Náměty 

k použití 

Vyučující zeměpisu si může vybrat jednotlivé náměty podle vhodnosti zařazení 

do konkrétních vyučovacích hodin nebo použít sestavené pracovní listy. Další využití 

je vybrat jednotlivé náměty k doplnění svých vlastních pracovních listů.   

Navrhované pracovní listy využívají nejen zeměpisné učivo, ale i poznatky 

z jiných vyučovacích předmětů (uplatnění mezipředmětových vztahů – posílení 

všeobecného přehledu žáka). 

Pracovní listy: 

a) ČR a jeho sousedé 

b) Sousední státy ČR 

c) Významné osobnosti (rodáci) 

d) Návštěva galerie – „Řádění skřítka“ 
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ČR A JEHO SOUSEDÉ 

TAJENKA S LEGENDOU (na závěr vysvětli pojem z tajenky): 

1         Jižní soused Česka. 

   2          Východní soused Česka. 

          Druhá nejdelší evropská řeka. 

   4      Národní polská řeka. 

  5        Stát, s nímž má ČR nejdelší hranice. 

     6         Nejdůležitější město Saska. 

7       Hlavní město Německa. 

    8      Hlavní město Rakouska. 

  9       Náš severní soused. 

  10           Hlavní město Slovenska. 

    11    Nejdelší slovenská řeka (přítok Dunaje). 

  12        Moře, kam ústí např. Odra, Visla. 

  13     Nejvyšší hory Evropy. 

     14      Moře, kam odvádí vody Dunaj. 

   15        Hlavní město Polska. 

 

a) Vysvětli pojem z tajenky: 

 

 

b) Dnešní území České republiky v minulých dobách bylo součástí jiných 

územních celků. Kterých? 

 

 

c) Vývoj našeho státu prošel řadou proměn v průběhu 20. století. Vysvětli 

zkratky: ČR, ČSR, ČSSR a ČSFR a uveď, ve kterém období byly zkratkou 

oficiálního názvu státu. 

 

 

d) Posuď výhody a nevýhody geografické polohy České republiky. 

 

 

e) Na internetu si vyhledej znění názvu našeho státu v různých cizích jazycích.  

 

   

 

 

 

PRACOVNÍ LIST 
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SOUSEDNÍ STÁTY ČR     

 

 

 

1) Které státy se skrývají pod čísly  

 

1 –  3 – 
 

2 – 4 – 
 

 

2) Seřaď sestupně státy podle délky hranic (od nejdelší po nejkratší) s Českou 

republikou. 

 

 

           _____________________________________________________________ 

 

3) Napiš pod dané vlajky sousední stát 

 

    
 

    
 

 

PRACOVNÍ LIST 
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4) Sestav název z daných slabik, pojem vysvětli a přiřaď stát (použij k označení 

mezinárodní poznávací značky motorových vozidel pro státy:  

Německo – D, Polsko – PL, Rakousko – A, Slovensko – SK) 

 

VI – TO – CE – KA    

    

SKI – ROV – SWA    

    

HA – KY – LUŠ    

    

SKO – BA – VOR    
 

5) Spoj jednotlivé atributy s danými státem: 

 

6) Po roce 1945 bylo dnešní Česko součástí jiného územního celku. Tento 

územní celek měl nejkratší hranice s největším státem světa, který se rozpadl 

na jiné státy koncem 20. století. Víš, o který bývalý stát se jedná? Uveď, které 

státy nově vznikly nově z tohoto území. 

7) Socialistické Československo mělo jiné sousední státy na západě. Které? Co 

víš, o jejich osudu? 

8) Nejvíce střežená hranice tehdejšího Československa byla součástí tzv. 

železné opony. Jakou konkrétní podobu měla? 

9) Součástí železné opony byla i hranice mezi západním a východním Berlínem. 

Jak se nazývala? 
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI (RODÁCI) 

1. Doplň „profese“ (z daného výběru) našich rodáků  

TOMÁŠ 
BAŤA 

KAREL 
ČAPEK 

ANTONÍN 
DVOŘÁK 

 
 

  

 

SIGMUND 
FREUD 

 

VÁCLAV 
HAVEL 

 

JAROSLAV 
HEYROVSKÝ 

 
 

  

 

ALEŠ 
HRDLIČKA 

 

BEDŘICH 
HROZNÝ 

 

JAN 
JANSKÝ 

 
 

  

 

JIŘÍ 
Z PODĚBRAD 

 

JAN AMOS  
KOMENSKÝ 

 

TOMÁŠ 
GARRIGUE. MASARYK 

 
 

  

 

ALFONS  
MUCHA 

 

FERDINAND  
PORSCHE 

 

VLADIMÍR  
REMEK 

   
 

 

BEDŘICH  
SMETANA 

 

JAROSLAV  
SEIFERT 

 

OTTO  
WICHTERLE 

 
 

  

 

A objevitel čtyř základních krevních 
skupin 

J hudební skladatel (např. Má vlast, 
Prodaná nevěsta) 

B psycholog a zakladatel 
psychoanalýzy 

K hudební skladatel (např. Rusalka, 
Jakobín) 

C první československý prezident 
 

L malíř, grafik a designér období 
secese 

D konstruktér automobilů 
 

M poslední biskup Jednoty bratrské, 
spisovatel, pedagog 

E básník, spisovatel 
 

N kosmonaut 

F český král, diplomat (pokus o 
sjednocení Evropy) 

O první český prezident 

G antropolog ("Veškeré lidstvo jednoho 
původu jest.") 

P orientalista (rozluštil klínové 
starověké písmo Chetitů) 

H fyzikální chemik, objevitel a 
zakladatel polarografie 

Q vynálezce (kontaktní čočky, silon) 
 

I spisovatel, dramatik, pacifista 
 

R podnikatel, „král obuvi“ 

 

PRACOVNÍ LIST 
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NÁVŠTĚVA GALERIE – „ŘÁDĚNÍ SKŘÍTKA“  

Všechny uvedené osobnosti v předchozí úloze, měly své místo 

v galerii. Nezbedný skřítek ji navštívil. Tvou úlohou je opravit 

nebo doplnit správná jména k daným obrazům. Napravit, co 

skřítek úmyslně přes noc způsobil v místní galerii. 

 

   
Bedřich 

HROZNÝ 
 Ferdinand 

PORSCHE 

   
 
 

Sigmund 
Freud 

 

   
Tomáš  
BAŤA 

Otto 
WICHTERLE 

 

 

PRACOVNÍ LIST 
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Antonín  
DVOŘÁK 

Karel  
ČAPEK 

   
Aleš  

HRDLIČKA 
  

   
Tomáš Garrigue  

MASARYK 
Jan Amos  

KOMENSKÝ 
Vladimír  
REMEK 

 

Které další významné osobnosti české (československé) znáš? 
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Přílohy: 

1) Pracovní list – „ČR a jeho sousedé“ (část) 

TAJENKA S LEGENDOU (na závěr vysvětli pojem z tajenky): 

1 R A K O U S K O Jižní soused Česka. 

   2 S L O V E N S K O Východní soused Česka. 

    3 D U N A J Druhá nejdelší evropská řeka. 

   4 V I S L A Národní polská řeka. 

  5 N Ě M E C K O Stát, s nímž má ČR nejdelší hranice. 

     6 D R Á Ž Ď A N Y Nejdůležitější město Saska. 

7 B E R L Í N Hlavní město Německa. 

    8 V Í D E Ň Hlavní město Rakouska. 

  9 P O L S K O Náš severní soused. 

  10 B R A T I S L A V A Hlavní město Slovenska. 

    11 V Á H Nejdelší slovenská řeka (přítok Dunaje). 

  12 B A L T S K É Moře, kam ústí např. Odra, Visla. 

  13 A L P Y Nejvyšší hory Evropy. 

     14 Č E R N É Moře, kam odvádí vody Dunaj. 

   15 V A R Š A V A Hlavní město Polska. 

 

2) Pracovní list – „Sousední státy ČR“ (část) 

    Spoj jednotlivé atributy s danými státem: 
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3) Pracovní list – „Návštěva galerie – řádění skřítka“ 

NÁVŠTĚVA GALERIE – „ŘÁDĚNÍ SKŘÍTKA“  

Všechny uvedené osobnosti v předchozí úloze, měly své místo 

v galerii. Nezbedný skřítek ji navštívil. Tvou úlohou je opravit 

nebo doplnit správná jména k daným obrazům. Napravit, co 

skřítek úmyslně přes noc způsobil v místní galerii. 

   
Bedřich 

HROZNÝ 
Antonín  

DVOŘÁK 
Ferdinand 
PORSCHE 

   
Ferdinand  
PORSCHE 

Sigmund 
Freud 

Jan Amos 
KOMENSKÝ 

   
Tomáš  
BAŤA 

Otto 
WICHTERLE 

Vladimír 
REMEK 
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Jiří  

z Poděbrad 
Antonín  

DVOŘÁK 
Karel  

ČAPEK 

   
Aleš  

HRDLIČKA 
Karel 

ČAPEK 
Jaroslav  

HEYROVSKÝ 

   
Tomáš Garrigue  

MASARYK 
Jan Amos 

KOMENSKÝ 
Vladimír  
REMEK 
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Zdroje:  

1) Pracovní list – „ČR sousední státy“ 

mapa ČR a její 
sousední státy 
(upravená 
barevně a 
doplněná čísly) 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT4BYk7yf1H3OhfX9jFc
USWb1HTLp1tfn-PSQ&usqp=CAU  

Rakousko 
(vlajka) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Flag_of
_Austria_%28state%29.svg/220px-
Flag_of_Austria_%28state%29.svg.png 

Slovensko 
(vlajka) 

https://cdn.myshoptet.com/usr/www.army-
eshop.cz/user/shop/big/1858_vlajka-slovensko-o-velikosti-90-x-150-
cm-akce.jpg?5720d85d 

Německo 
(vlajka) 

https://interfacecareers.com/app/uploads/2014/10/Duitsland.gif 

Polsko (vlajka) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Flag_of_Polan
d.svg 

 

2) Pracovní lisr – „Návštěva galerie – řádění skřítka“ 

skřítek https://images.clipartlogo.com/files/istock/previews/4489/44890474-
evil-christmas-elf.jpg  

Hrozný B. https://www.stredozeme.cz/galerie/70.jpg 
Dvořák A. https://www.dvorakovapraha.cz/fileadmin/user_upload/antonin_dvor

ak-left.jpg 
Seifert J. https://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/jaroslav-seifert/jaroslav-

seifert.jpg 
Porsche F. https://dustycars.com/wp-content/uploads/2015/10/Ferdinand-

Porsche-200x300.jpg 
Havel V. https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRDnYfEk0-
GMiov0PnhRN6ZyixGNcuPm_wx7A&usqp=CAU  

Komenský J. 
A. 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/vkxUpGL23RtDqYrP9oD1P
AITiGuMwrYT2JWqggrnzUrpF1kVtANg_MugBEr1X0D5a3UVj2w10c
11tKkE0guk7qdm4kVEPX3jDlBZ0KE  

Wichterle O. https://www.obecstrazisko.cz/evt_image.php?img=700  
Mucha A. https://i.pinimg.com/236x/28/d3/78/28d378f7d8011e4f38935b5ac61

0cc8c--alfons-mucha-modern-art.jpg  
Remek V. https://img.cncenter.cz/img/3/full/1810610_.jpg 
Jiří z Poděbrad https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Jan_Vil%C3%

ADmek_-
_Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_a_z_Kun%C5%A1t%C
3%A1tu.jpg 

Smetana B. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Bedrich_Smet
ana.jpg 

Masaryk T. G. https://img.ceskatelevize.cz/cache/216x288/lideCT/photos/cards/me
dium/8100.jpg?1481204417  

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT4BYk7yf1H3OhfX9jFcUSWb1HTLp1tfn-PSQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT4BYk7yf1H3OhfX9jFcUSWb1HTLp1tfn-PSQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT4BYk7yf1H3OhfX9jFcUSWb1HTLp1tfn-PSQ&usqp=CAU
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Flag_of_Austria_%28state%29.svg/220px-Flag_of_Austria_%28state%29.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Flag_of_Austria_%28state%29.svg/220px-Flag_of_Austria_%28state%29.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Flag_of_Austria_%28state%29.svg/220px-Flag_of_Austria_%28state%29.svg.png
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.army-eshop.cz/user/shop/big/1858_vlajka-slovensko-o-velikosti-90-x-150-cm-akce.jpg?5720d85d
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.army-eshop.cz/user/shop/big/1858_vlajka-slovensko-o-velikosti-90-x-150-cm-akce.jpg?5720d85d
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.army-eshop.cz/user/shop/big/1858_vlajka-slovensko-o-velikosti-90-x-150-cm-akce.jpg?5720d85d
https://interfacecareers.com/app/uploads/2014/10/Duitsland.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Flag_of_Poland.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Flag_of_Poland.svg
https://images.clipartlogo.com/files/istock/previews/4489/44890474-evil-christmas-elf.jpg
https://images.clipartlogo.com/files/istock/previews/4489/44890474-evil-christmas-elf.jpg
https://www.stredozeme.cz/galerie/70.jpg
https://www.dvorakovapraha.cz/fileadmin/user_upload/antonin_dvorak-left.jpg
https://www.dvorakovapraha.cz/fileadmin/user_upload/antonin_dvorak-left.jpg
https://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/jaroslav-seifert/jaroslav-seifert.jpg
https://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/jaroslav-seifert/jaroslav-seifert.jpg
https://dustycars.com/wp-content/uploads/2015/10/Ferdinand-Porsche-200x300.jpg
https://dustycars.com/wp-content/uploads/2015/10/Ferdinand-Porsche-200x300.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRDnYfEk0-GMiov0PnhRN6ZyixGNcuPm_wx7A&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRDnYfEk0-GMiov0PnhRN6ZyixGNcuPm_wx7A&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRDnYfEk0-GMiov0PnhRN6ZyixGNcuPm_wx7A&usqp=CAU
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/vkxUpGL23RtDqYrP9oD1PAITiGuMwrYT2JWqggrnzUrpF1kVtANg_MugBEr1X0D5a3UVj2w10c11tKkE0guk7qdm4kVEPX3jDlBZ0KE
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/vkxUpGL23RtDqYrP9oD1PAITiGuMwrYT2JWqggrnzUrpF1kVtANg_MugBEr1X0D5a3UVj2w10c11tKkE0guk7qdm4kVEPX3jDlBZ0KE
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/vkxUpGL23RtDqYrP9oD1PAITiGuMwrYT2JWqggrnzUrpF1kVtANg_MugBEr1X0D5a3UVj2w10c11tKkE0guk7qdm4kVEPX3jDlBZ0KE
https://www.obecstrazisko.cz/evt_image.php?img=700
https://i.pinimg.com/236x/28/d3/78/28d378f7d8011e4f38935b5ac610cc8c--alfons-mucha-modern-art.jpg
https://i.pinimg.com/236x/28/d3/78/28d378f7d8011e4f38935b5ac610cc8c--alfons-mucha-modern-art.jpg
https://img.cncenter.cz/img/3/full/1810610_.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_a_z_Kun%C5%A1t%C3%A1tu.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_a_z_Kun%C5%A1t%C3%A1tu.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_a_z_Kun%C5%A1t%C3%A1tu.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_a_z_Kun%C5%A1t%C3%A1tu.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Bedrich_Smetana.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Bedrich_Smetana.jpg
https://img.ceskatelevize.cz/cache/216x288/lideCT/photos/cards/medium/8100.jpg?1481204417
https://img.ceskatelevize.cz/cache/216x288/lideCT/photos/cards/medium/8100.jpg?1481204417
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Hrdlička A. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Ales_hrdlicka.j
pg 

Čapek K. https://www.prostor-ad.cz/pruvodce/okolobrd/strz/img/capek.jpg 
Heyrovský J. https://edu.techmania.cz/sites/default/files/vedci/insert/heyrovsky_po

rtret.jpg 
Freud S. https://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/sigmund-freud/sigmund-

freud.jpg 
Janský J. https://cdn.xsd.cz/resize/0734d107d6523b4fa86b3c7a7724ab5e_res

ize=220,280_.jpg?hash=93dbbf18064492d1762e0814487389a7  
Baťa T. https://i.pinimg.com/originals/9f/65/32/9f6532e1db13de1e55371e2ab

e2b1827.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Ales_hrdlicka.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Ales_hrdlicka.jpg
https://www.prostor-ad.cz/pruvodce/okolobrd/strz/img/capek.jpg
https://edu.techmania.cz/sites/default/files/vedci/insert/heyrovsky_portret.jpg
https://edu.techmania.cz/sites/default/files/vedci/insert/heyrovsky_portret.jpg
https://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/sigmund-freud/sigmund-freud.jpg
https://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/sigmund-freud/sigmund-freud.jpg
https://cdn.xsd.cz/resize/0734d107d6523b4fa86b3c7a7724ab5e_resize=220,280_.jpg?hash=93dbbf18064492d1762e0814487389a7
https://cdn.xsd.cz/resize/0734d107d6523b4fa86b3c7a7724ab5e_resize=220,280_.jpg?hash=93dbbf18064492d1762e0814487389a7
https://i.pinimg.com/originals/9f/65/32/9f6532e1db13de1e55371e2abe2b1827.jpg
https://i.pinimg.com/originals/9f/65/32/9f6532e1db13de1e55371e2abe2b1827.jpg
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3.2 Učivo: Kraje České republiky (souhrn) – Projekt Kraje ČR 

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY — PROJEKT (pro shrnutí učiva o krajích ČR) 

1) třída rozdělena do 5 skupin (losování obálek s kraji) 

1. obálka 2. obálka 3. obálka 4. obálka 5. obálka 
Královéhradecký 

Karlovarský 
Pražský 

Jihočeský 
Moravskoslezský 

Pardubický 

Plzeňský 
Liberecký 

Olomoucký 

Ústecký 
Vysočina 
Zlínský 

Středočeský 
Jihomoravský 

 

2) skupiny si vyberou obrysové mapy svých krajů 

3) skupiny získají „kartu“ s pojmy ke svým krajům (které si rozstřihnou po jednotlivých 

pojmech) a přiřadí je k danému kraji 

 
 Královéhradecký 

Pojmy k 1. obálce Karlovarský 
 Pražský 

 
 

výroba pian Petrof 
 

 

Becherovka 
„třináctý pramen“ 

 

 
nejmenší krajský region 

 
nejstarší česká univerzita 

 

lázně proslulé 
léčbou dětské obrny 

 

 
výroba porcelánu 

 
těžba hnědého uhlí 

 
nejvyšší hustota zalidnění 

 

 
pivo Staropramen, Braník 

 
Babiččino údolí 

 

 

sklo Moser  
(bezolovnatý křišťál) 

 

 
jediné safari v ČR 

 

první radioaktivní lázně  
na světě 

 

 
Rampušák (vládce hor) 

 
„sídlo“ Ježíška 

 

dělostřelecká tvrz 
Dobrošov 

 

nejvyšší podíl 
zaměstnanců v terciárním 

a kvartérním sektoru 

 
Adršpašské skály 

 
 

největší hradní komplex 
na světě 

 
lázeňský trojúhelník 

 

 

nejnižší 
nezaměstnanost v ČR 

 

 

 

 Jihočeský 
Pojmy k 2. obálce Moravskoslezský 

 Pardubický 

 
 

nejnižší hustota zalidnění 

 

druhé největší letiště ČR 
Mošnov 

 

 

chemický průmysl 
(rafinérie, výbušniny, …) 
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elektrospotřebiče ETA 

 

druhá česká jaderná 
elektrárna 

 

 
výroba klobouků TONAK 

 
výroba varhan 

 
výroba obuvi Botas 

 

 

dostihový závod 
(Taxisův příkop) 

 

tradiční rybářství  
a chov ryb 

 

 

potravinářství (Radegast, 
Kunín, Marlenka, Opavia)  

 

 

největší rozlohou 
 vodní nádrž v ČR 

 

postupné zavírání dolů 
(navýšení nezaměstnanosti) 

 

 
město založené husity 

 
nejvýchodnější bod ČR 

 

potravinářský průmysl 
(Madeta, Budvar, Penam) 

 
výroba tradičního perníku 

 
nejjižnější bod ČR 

 

 
výroba autobusů 

 

těžba černého 
koksovatelného uhlí 

 

 

kolébka českého letectví 
(Jan Kašpar) 

 

 

 Plzeňský 
Pojmy k 3. obálce Olomoucký 

 Liberecký 
 

 

hraniční přechod 
Rozvadov 

 

potravinářství  
(OLMA, ZORA) 

 

 

sklářský průmysl (Železný 

Brod, Nový Bor, Kamenický 
Šenov) 

 

lyžařská centra 
(Bedřichov, Harrachov) 

 

národopisná oblast 
Chodsko 

 

 
výroba optiky MEOPTA 

 
heliocentrický orloj 

problémová oblast (bývalý 
vojenský prostor a těžební 

oblast uranu) 

 
výroba nanovláken 

 

výroba alkoholických 
nápojů (Stock, Bohemia Sekt) 

 

 

Univerzita Palackého 
 

 

Gambrinus, Prazdroj 

 
ruční výroba papíru 

 

 

tradiční těžba kaolínu a 
jeho zpracování 

 

 
oblast Hané 

 

strojírenský průmysl 
(lokomotivy, turbíny, …) 

 

rodák kraje 
Ferdinand Porche 

 

 

nejstarší sirkárna 
v Čechách (SOLO) 

 

nejstarší zoo v ČR 
 

loštický produkt 
(tvarůžky) 

 

 
světová výroba bižutérie 
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 Ústecký 
Pojmy k 4. obálce Vysočina 

 Zlínský 

 

útlum produkce těžebních 
a energetických 

společností 

 
dálnice D1 osou kraje 

 

kraj trnek a slivovice 
(Rudolf Jelínek) 

 

tradiční obuvnický 
průmysl 

významná oblast 
pěstování chmele, ovoce 

a zeleniny 

potravinářství (Jemča, 
Jihlavanka, Krahulčí, 

Kostelecké) 

 
bramborářská oblast 

 

výroba pneumatik 
Continental Barum 

nejvýše položená církevní 
stavba u nás – kaple sv. 

Cyrila a Metoděje 

 
srážkový stín 

textilní firma Pleas 
(pánské, dámské a dětské 

prádlo) 

 
NP České Švýcarsko 

 

první česká jaderná 
elektrárna 

 
největší říční přístav v ČR 

 

 

historické jádro Telče 
(památka UNESCO) 

 
rafinérie a petrochemie 

světově proslulá firma 
Gutex (producent 
hokejových puků) 

 
nejsevernější bod ČR 

 

výroba malých letadel 
(Kunovice, Otrokovice) 

 
hliníkárna  

největší a nejstarší 
skanzen ve střední 
Evropě (Rožnov) 

 

 Středočeský 
Pojmy k 5. obálce Jihomoravský 

 

 
zázemí hlavního města 

 

 

Masarykova a Mendlova 
univerzita 

sídlo Ústavního soudu 
ČR, Nejvyššího soudu 
ČR, ombudsmana aj, 

 

rozsáhlá automobilová 
výroba 

 

chemický průmysl 
(rafinérie, kaučuk, …) 

 

 

kraj kvalitní vinné révy, 
meruněk, okurek aj. 

 

Masarykův okruh 
(automotodrom) 

 

 

bdící vojsko  
v čele se sv. Václavem 

 

vinice  
a produkce vína Ludmila 

 

 

tradiční strojírenské obory 
(Zetor, Zbrojovka, aj.) 

 

Macocha, Býčí skála, 
Punkva, … 

 

 
kraj bez krajského města 

 
tabákový průmysl 

 

 
Věstonická Venuše 
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4) pokud jsou žáci ve skupině přesvědčeni o správnosti přiřazení, nalepí pojmy na 

mapu daného kraje 

5) na lavicích jsou rozloženy jednotlivé obrázky, žáci všech skupin si vybírají ty, které 

patří k jejich kraji (na každý kraj připadají tři – skupiny s třemi kraji vyberou 9 obrázků 

a skupina se dvěma kraji pouze 6 obrázků) a po zvážení je nalepí do správného 

kraje  
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kníže Meternich 
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6) všechny skupiny sestaví dohromady mapu České republiky (nalepí na balící papír) 

7) mapu umístí na magnetickou tabuli (případně vyvěsí na nástěnce)  

8) jednotlivé skupiny zkoumají vzniklou mapu České republiky a případně hledají 

nesrovnalosti, které si zapíšou na kartičku 

9) společně s vyučujícím provedou poslední korekci (opravu, nápravu, zlepšení) 

mapy 

10) ověřování znalostí  

a) vlastní tvorba tajenky s daným zněním (ze svých krajů skupiny utvoří legendu 

– stručnou, srozumitelnou a jednoznačnou) 

b) tajenku i s legendou skupina uvede čitelně a přehledně na A4 
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c) vyučující všechny tajenky zkontroluje a zkopíruje pro ostatní skupiny 

d) skupiny zpracují všechny tajenky svých konkurentů 

k 1. obálce METROPOLE                                                        

k 2. obálce HUSITSTVÍ 

k 3. obálce SKLÁŘSTVÍ 

k 4. obálce MILEŠOVKA 

k 5. obálce OMBUDSMAN 
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Přílohy: 

skupiny získají „kartu“ s pojmy ke svým krajům (které si rozstřihnou po jednotlivých 

pojmech) a přiřadí je k danému kraji 

 
 Královéhradecký 

Pojmy k 1. obálce Karlovarský 
 Pražský 

 

 

výroba pian Petrof 
 

 

Becherovka 
„třináctý pramen“ 

 

 
nejmenší krajský region 

 
nejstarší česká univerzita 

 

lázně proslulé 
léčbou dětské obrny 

 

 
výroba porcelánu 

 
těžba hnědého uhlí 

 
nejvyšší hustota zalidnění 

 

 
pivo Staropramen, Braník 

 
Babiččino údolí 

 

 

sklo Moser  
(bezolovnatý křišťál) 

 

 
jediné safari v ČR 

 

první radioaktivní lázně  
na světě 

 

 
Rampušák (vládce hor) 

 
„sídlo“ Ježíška 

 

dělostřelecká tvrz 
Dobrošov 

 

nejvyšší podíl 
zaměstnanců v terciárním 

a kvartérním sektoru 

 
Adršpašské skály 

 
 

největší hradní komplex 
na světě 

 
lázeňský trojúhelník 

 

 

nejnižší 
nezaměstnanost v ČR 

 

 Jihočeský 
Pojmy k 2. obálce Moravskoslezský 

 Pardubický 
 

 

nejnižší hustota zalidnění 

 

druhé největší letiště ČR 
Mošnov 

 

 

chemický průmysl 
(rafinérie, výbušniny, …) 

 
elektrospotřebiče ETA 

 

druhá česká jaderná 
elektrárna 

 

 
výroba klobouků TONAK 

 
výroba varhan 

 
výroba obuvi Botas 

 

 

dostihový závod 
(Taxisův příkop) 

 

tradiční rybářství  
a chov ryb 

 

 

potravinářství (Radegast, 
Kunín, Marlenka, Opavia)  

 

 

největší rozlohou 
 vodní nádrž v ČR 

 

postupné zavírání dolů 
(navýšení nezaměstnanosti) 

 

 
město založené husity 

 
nejvýchodnější bod ČR 
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potravinářský průmysl 
(Madeta, Budvar, Penam) 

 
výroba tradičního perníku 

 
nejjižnější bod ČR 

 

 
výroba autobusů 

 

těžba černého 
koksovatelného uhlí 

 

 

kolébka českého letectví 
(Jan Kašpar) 

 

 Plzeňský 
Pojmy k 3. obálce Olomoucký 

 Liberecký 
 

 

hraniční přechod 
Rozvadov 

 

potravinářství  
(OLMA, ZORA) 

 

 

sklářský průmysl (Železný 

Brod, Nový Bor, Kamenický 
Šenov) 

 

lyžařská centra 
(Bedřichov, Harrachov) 

 

národopisná oblast 
Chodsko 

 

 
výroba optiky MEOPTA 

 
heliocentrický orloj 

problémová oblast (bývalý 
vojenský prostor a těžební 

oblast uranu) 

 
výroba nanovláken 

 

výroba alkoholických 
nápojů (Stock, Bohemia Sekt) 

 

 

Univerzita Palackého 
 

 

Gambrinus, Prazdroj 

 
ruční výroba papíru 

 

 

tradiční těžba kaolínu a 
jeho zpracování 

 

 
oblast Hané 

 

strojírenský průmysl 
(lokomotivy, turbíny, …) 

 

rodák kraje 
Ferdinand Porche 

 

 

nejstarší sirkárna 
v Čechách (SOLO) 

 

nejstarší zoo v ČR 
 

loštický produkt 
(tvarůžky) 

 

 
světová výroba bižutérie 

 

 
 
 

 Ústecký 
Pojmy k 4. obálce Vysočina 

 Zlínský 

 

útlum produkce těžebních 
a energetických 

společností 

 
dálnice D1 osou kraje 

 

kraj trnek a slivovice 
(Rudolf Jelínek) 

 

tradiční obuvnický 
průmysl 

významná oblast 
pěstování chmele, ovoce 

a zeleniny 

potravinářství (Jemča, 
Jihlavanka, Krahulčí, 

Kostelecké) 

 
bramborářská oblast 

 

výroba pneumatik 
Continental Barum 

nejvýše položená církevní 
stavba u nás – kaple sv. 

Cyrila a Metoděje 
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srážkový stín 

textilní firma Pleas 
(pánské, dámské a dětské 

prádlo) 

 
NP České Švýcarsko 

 

první česká jaderná 
elektrárna 

 
největší říční přístav v ČR 

 

 

historické jádro Telče 
(památka UNESCO) 

 
rafinérie a petrochemie 

světově proslulá firma 
Gutex (producent 
hokejových puků) 

 
nejsevernější bod ČR 

 

výroba malých letadel 
(Kunovice, Otrokovice) 

 
hliníkárna  

největší a nejstarší 
skanzen ve střední 
Evropě (Rožnov) 

 

 

 Středočeský 
Pojmy k 5. obálce Jihomoravský 

 

 
zázemí hlavního města 

 

 

Masarykova a Mendlova 
univerzita 

sídlo Ústavního soudu 
ČR, Nejvyššího soudu 
ČR, ombudsmana aj, 

 

rozsáhlá automobilová 
výroba 

 

chemický průmysl 
(rafinérie, kaučuk, ….) 

 

 

kraj kvalitní vinné révy, 
meruněk, okurek aj. 

 

Masarykův okruh 
(automotodrom) 

 

 

bdící vojsko  
v čele se sv. Václavem 

 

vinice  
a produkce vína Ludmila 

 

 

tradiční strojírenské obory 
(Zetor, Zbrojovka, aj.) 

 

Macocha, Býčí skála, 
Punkva, … 

 

 
kraj bez krajského města 

 
tabákový průmysl 

 

 
Věstonická Venuše 
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lYDkqAku9lZXAVsxQ2MO5yQ  
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f201201260400301.jpeg?itok=qcBLnBN7  
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Rumcajs https://i.pinimg.com/736x/47/82/e6/4782e695005b2b6160402df8237
89ada.jpg  

Sněžka (PR) https://www.turistika.cz/fotogalerie/resize?s=/foto/r/550/10552/1039/f
ull_9c9aca_142184.jpg  

Dášenka https://f.aukro.cz/images/sk1619579540843/730x548/dasenka-cili-
zivot-stenete-pro-deti-napsal-nakres-98939276.jpeg  

Smetana B. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Bedrich_Smet
ana.jpg  

Semtex https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Semtex_H_1.j
pg  

Slůně  https://alena.ilcik.cz/1109-kralicky-sneznik/kralicky-sneznik-
slune2.jpg  

Sáblíková M. https://cdn.xsd.cz/resize/5b469aca636b3975b4e5f93d629dab90_res
ize=1386,1848_.jpg?hash=6d7491b840d82da78e06cb146beba356  

Svoboda L. https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRR1kjnAYKhPyTnsgMOSs
9Lhhvclj1N4TMVh2ZMYY0fjRO55kLv7jXCZhhILKxtWplLgrA&usqp=
CAU  

Havlíček 
Borovský  K. 

https://www.muzeumhb.cz/wp-content/uploads/2020/01/havlicek.png  

TGM https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tom%C3%A1
%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG  

býk http://www.lh-shop.cz/-pic/muzea/bycek-02.jpg  
Znojmia https://secure.ce-

tescoassets.com/assets/CZ/955/8595139708955/ShotType1_540x5
40.jpg  

Baťa (mince) https://www.zlate-mince.cz/m/Tomas_Bata_ml_2B.jpg  
Radegast 
(socha) 

https://1gr.cz/fotky/idnes/11/072/org/JOG3c916c_radegast.jpg.JPG  

Hamé (logo) https://lh3.googleusercontent.com/proxy/H1zUxFj6u2WA9oXLPGU7
f9B4MyHYnPp99lkKs55o578fkbqaSJtyhM7VvmQolwaNOM8-
dxOKMUbKSBjWoI-
wsVfp2t1dUHohsyYy8cUR7R8VXWLKUhVyLooO5OQ  

Svatý Kopeček https://www.sons.cz/img/Olomouc-Bazilika-Navstiveni-Panny-Marie-
na-Svatem-Kopecku-u-Olomouce-PO1077-4007052.jpg  

Litovel (pivo) https://www.rohlik.cz/cdn-
cgi/image/f=auto,w=500,h=500/https://cdn.rohlik.cz/images/grocery/
products/1377487/1377487-1588225380.jpg  

OLMA https://cdn.metro-
group.com/cz/oo2/cz_pim_203674001001_00?w=440&h=440&form
at=jpg&quality=90  

Liška 
bystrouška 
(socha) 

https://www.3d-tisk.cz/wp-content/uploads/2016/04/1-Konstrukter-
liska-Bystrouska-rekonstrukce-3D-technologie-reverzni-inzenyrstvi-
MCAE-ATOS-GOM-skenovani-21.jpg  

Štramberské 
uši 

https://www.domacimed.cz/recepty/medove-stramberske-
usi/stramberske-usi.jpg  

Tatra https://img.cncenter.cz/foto/profi-
v0/NjkweDQyNS9jZW50ZXIvbWlkZGxlL3NtYXJ0L2ZpbHRlcnM6cX
VhbGl0eSg4NSkvaW1n/4607131.jpg?st=Ny1f8NtVdXSh5bFxeN-
A9yrp25xFxu3JFy8RkUMR-OI&e=2145916800  

https://i.pinimg.com/736x/47/82/e6/4782e695005b2b6160402df823789ada.jpg
https://i.pinimg.com/736x/47/82/e6/4782e695005b2b6160402df823789ada.jpg
https://www.turistika.cz/fotogalerie/resize?s=/foto/r/550/10552/1039/full_9c9aca_142184.jpg
https://www.turistika.cz/fotogalerie/resize?s=/foto/r/550/10552/1039/full_9c9aca_142184.jpg
https://f.aukro.cz/images/sk1619579540843/730x548/dasenka-cili-zivot-stenete-pro-deti-napsal-nakres-98939276.jpeg
https://f.aukro.cz/images/sk1619579540843/730x548/dasenka-cili-zivot-stenete-pro-deti-napsal-nakres-98939276.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Bedrich_Smetana.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Bedrich_Smetana.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Semtex_H_1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Semtex_H_1.jpg
https://alena.ilcik.cz/1109-kralicky-sneznik/kralicky-sneznik-slune2.jpg
https://alena.ilcik.cz/1109-kralicky-sneznik/kralicky-sneznik-slune2.jpg
https://cdn.xsd.cz/resize/5b469aca636b3975b4e5f93d629dab90_resize=1386,1848_.jpg?hash=6d7491b840d82da78e06cb146beba356
https://cdn.xsd.cz/resize/5b469aca636b3975b4e5f93d629dab90_resize=1386,1848_.jpg?hash=6d7491b840d82da78e06cb146beba356
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRR1kjnAYKhPyTnsgMOSs9Lhhvclj1N4TMVh2ZMYY0fjRO55kLv7jXCZhhILKxtWplLgrA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRR1kjnAYKhPyTnsgMOSs9Lhhvclj1N4TMVh2ZMYY0fjRO55kLv7jXCZhhILKxtWplLgrA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRR1kjnAYKhPyTnsgMOSs9Lhhvclj1N4TMVh2ZMYY0fjRO55kLv7jXCZhhILKxtWplLgrA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRR1kjnAYKhPyTnsgMOSs9Lhhvclj1N4TMVh2ZMYY0fjRO55kLv7jXCZhhILKxtWplLgrA&usqp=CAU
https://www.muzeumhb.cz/wp-content/uploads/2020/01/havlicek.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG
http://www.lh-shop.cz/-pic/muzea/bycek-02.jpg
https://secure.ce-tescoassets.com/assets/CZ/955/8595139708955/ShotType1_540x540.jpg
https://secure.ce-tescoassets.com/assets/CZ/955/8595139708955/ShotType1_540x540.jpg
https://secure.ce-tescoassets.com/assets/CZ/955/8595139708955/ShotType1_540x540.jpg
https://www.zlate-mince.cz/m/Tomas_Bata_ml_2B.jpg
https://1gr.cz/fotky/idnes/11/072/org/JOG3c916c_radegast.jpg.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/H1zUxFj6u2WA9oXLPGU7f9B4MyHYnPp99lkKs55o578fkbqaSJtyhM7VvmQolwaNOM8-dxOKMUbKSBjWoI-wsVfp2t1dUHohsyYy8cUR7R8VXWLKUhVyLooO5OQ
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/H1zUxFj6u2WA9oXLPGU7f9B4MyHYnPp99lkKs55o578fkbqaSJtyhM7VvmQolwaNOM8-dxOKMUbKSBjWoI-wsVfp2t1dUHohsyYy8cUR7R8VXWLKUhVyLooO5OQ
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/H1zUxFj6u2WA9oXLPGU7f9B4MyHYnPp99lkKs55o578fkbqaSJtyhM7VvmQolwaNOM8-dxOKMUbKSBjWoI-wsVfp2t1dUHohsyYy8cUR7R8VXWLKUhVyLooO5OQ
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/H1zUxFj6u2WA9oXLPGU7f9B4MyHYnPp99lkKs55o578fkbqaSJtyhM7VvmQolwaNOM8-dxOKMUbKSBjWoI-wsVfp2t1dUHohsyYy8cUR7R8VXWLKUhVyLooO5OQ
https://www.sons.cz/img/Olomouc-Bazilika-Navstiveni-Panny-Marie-na-Svatem-Kopecku-u-Olomouce-PO1077-4007052.jpg
https://www.sons.cz/img/Olomouc-Bazilika-Navstiveni-Panny-Marie-na-Svatem-Kopecku-u-Olomouce-PO1077-4007052.jpg
https://www.rohlik.cz/cdn-cgi/image/f=auto,w=500,h=500/https:/cdn.rohlik.cz/images/grocery/products/1377487/1377487-1588225380.jpg
https://www.rohlik.cz/cdn-cgi/image/f=auto,w=500,h=500/https:/cdn.rohlik.cz/images/grocery/products/1377487/1377487-1588225380.jpg
https://www.rohlik.cz/cdn-cgi/image/f=auto,w=500,h=500/https:/cdn.rohlik.cz/images/grocery/products/1377487/1377487-1588225380.jpg
https://cdn.metro-group.com/cz/oo2/cz_pim_203674001001_00?w=440&h=440&format=jpg&quality=90
https://cdn.metro-group.com/cz/oo2/cz_pim_203674001001_00?w=440&h=440&format=jpg&quality=90
https://cdn.metro-group.com/cz/oo2/cz_pim_203674001001_00?w=440&h=440&format=jpg&quality=90
https://www.3d-tisk.cz/wp-content/uploads/2016/04/1-Konstrukter-liska-Bystrouska-rekonstrukce-3D-technologie-reverzni-inzenyrstvi-MCAE-ATOS-GOM-skenovani-21.jpg
https://www.3d-tisk.cz/wp-content/uploads/2016/04/1-Konstrukter-liska-Bystrouska-rekonstrukce-3D-technologie-reverzni-inzenyrstvi-MCAE-ATOS-GOM-skenovani-21.jpg
https://www.3d-tisk.cz/wp-content/uploads/2016/04/1-Konstrukter-liska-Bystrouska-rekonstrukce-3D-technologie-reverzni-inzenyrstvi-MCAE-ATOS-GOM-skenovani-21.jpg
https://www.domacimed.cz/recepty/medove-stramberske-usi/stramberske-usi.jpg
https://www.domacimed.cz/recepty/medove-stramberske-usi/stramberske-usi.jpg
https://img.cncenter.cz/foto/profi-v0/NjkweDQyNS9jZW50ZXIvbWlkZGxlL3NtYXJ0L2ZpbHRlcnM6cXVhbGl0eSg4NSkvaW1n/4607131.jpg?st=Ny1f8NtVdXSh5bFxeN-A9yrp25xFxu3JFy8RkUMR-OI&e=2145916800
https://img.cncenter.cz/foto/profi-v0/NjkweDQyNS9jZW50ZXIvbWlkZGxlL3NtYXJ0L2ZpbHRlcnM6cXVhbGl0eSg4NSkvaW1n/4607131.jpg?st=Ny1f8NtVdXSh5bFxeN-A9yrp25xFxu3JFy8RkUMR-OI&e=2145916800
https://img.cncenter.cz/foto/profi-v0/NjkweDQyNS9jZW50ZXIvbWlkZGxlL3NtYXJ0L2ZpbHRlcnM6cXVhbGl0eSg4NSkvaW1n/4607131.jpg?st=Ny1f8NtVdXSh5bFxeN-A9yrp25xFxu3JFy8RkUMR-OI&e=2145916800
https://img.cncenter.cz/foto/profi-v0/NjkweDQyNS9jZW50ZXIvbWlkZGxlL3NtYXJ0L2ZpbHRlcnM6cXVhbGl0eSg4NSkvaW1n/4607131.jpg?st=Ny1f8NtVdXSh5bFxeN-A9yrp25xFxu3JFy8RkUMR-OI&e=2145916800
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3.3 Učivo: Místní region – Zeměpisná vycházka trochu jinak    

 

PŘED VYCHÁZKOU (čas – 1 měsíc) 

a) rozdělení žáků (do dvojic či trojic podle celkového počtu žáků) 

b) losovaní fotografií s předstihem jednoho měsíce před vycházkou 

 

 
 

 
 

VLASTNÍ  
 
 
 

FOTOGRAFIE 

ŘEPSKÁ  
RADNICE 

 
 

HŘBITOV  
ŘÁDOVÝCH SESTER 

 

HASIČSKÁ  
ZBROJNICE 

 
KOSTEL  

SVATÉHO MARTINA 

 

KLÁŠTER  
SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO 
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KOSTEL SV. RODINY 

 

STARÁ 
ŠKOLA 

 

SOKOLOVNA  
 

 

SPORTOVNÍ CENTRUM  
ŘEPY 

 
 
 
 

CHODNÍK  
„ČASOVÁ OSA“ 

 
(ulička pro pěší  

souběžná  
s ulicí Makovského) 

 
 
 
 

 

 
 
 

ZŠ GENERÁL PORUČÍKA  
FRANTIŠKA PEŘINY 

 
hlavní budova 

(ulice Socháňova) 
 

a odloučené pracoviště  
(ulice Laudova) 

 

 

c) každá dvojice (trojice) si připraví základní informace a zajímavosti 

k vylosovaným místům (stanovištím) 

d) dvojice (trojice) odevzdá 2 až 3 otázky ke svému stanovišti 

e) vyučující provede výběr z obdržených otázek (1 až 2) a sestaví test 

k prověření znalostí, který každý žák obdrží v závěru vycházky  

f) učitel připraví pracovní list a mapu Řep  
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V DOBĚ VYCHÁZKY (čas – 5 vyučovacích hodin) 

a) každý žák obdrží pracovní list před školou 

b) zastavíme se na všech stanovištích  

• každá dvojice nás seznámí se svým stanovištěm 

• všichni si ho zakreslíme do mapy (případně zakreslíme další zajímavé 

místo v blízkém okolí) 

• na každém stanovišti všichni vypracují úkol z pracovního listu 

(zábavnou formou a se vztahem ke konkrétnímu stanovišti) 

• vyučující doplní další informace k danému stanovišti a blízkému okolí 

PO VYCHÁZCE (čas – 20 minut) 

      poslední zastávka – přírodní svah u školy 

a) učitel rozdá test (sestavený z výběru otázek od žáků) 

b) každý žák ho vypracuje  

c) zhodnocení přípravy, vycházky a plnění úkolů žáky 

d) závěrečné slovo učitele 

PO VYCHÁZCE (čas – 1 týden)  

zástupci dvojic (trojic) připraví nástěnku formou informačních tabulí  

(vlastní fotografie, domácí příprava, vypracovaný pracovní list, ukázka vyplněného 

testu a vyjádření žáků k celému „vycházkovému projektu“). 
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1. 
 

ŘEPSKÁ RADNICE 

 

 

 

2. 
 

HŘBITOV ŘÁDOVÝCH SESTER 

  
 

OSMISMĚRKA - ŘEHOLNÍ JMÉNA VÝZNAMNÝCH BOROMEJEK 

ANCILLA                   DOLORESA              EMANUELA               EUCHARISTIANA 
EUTÁLIE                   HYPPOLYTA            INVIOLATA                KLEMENTINA 
KONSOLÁTA            LEOKADIE                LEOTA                       REMIGIE 
SILVESTRINA           THEOFORA             TOBIE                         VOJTĚCHA 

 
 
 

PRACOVNÍ LIST „ŘEPY“ 
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3. 
 

HASIČSKÁ ZBROJNICE 

 

 

 

VÝZNAMNÁ ČÍSLA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

150                      155                    156                     158                    112 
 
 

4. KOSTEL SVATÉHO MARTINA 

 

 

NÁČRT KOSTELÍKA (z jakékoliv strany) 
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5. KLÁŠTER SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO 

 

 

https://foto.dama.cz/imagestorage/dama/data/foto/img/1200/1200790.jpg  

Domov sv. Karla Boromejského  
a) zjisti si adresu  

ulici, číslo popisné a orientační číslo 
 
 
 

 
b) uveď význam kláštera 

 
  
 
 
 
 
 
https://www.domovrepy.cz/staryweb/www.domovrepy.cz/Index/emblem.gif  

6. KOSTEL SV. RODINY  

 

 

PŘÍBUZENSKÉ VZTAHY – uveď názvy příbuzných 
 
 
 
 

 

https://foto.dama.cz/imagestorage/dama/data/foto/img/1200/1200790.jpg
https://www.domovrepy.cz/staryweb/www.domovrepy.cz/Index/emblem.gif
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7. STARÁ ŠKOLA  

 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KRASOPIS 
Vytvoř si svůj styl krasopisu a napiš své jméno a příjmení, žák (žákyně) základní 
školy   
 
 
 

 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTmWgH6tdpH8Po-
CRy9CQPD-5w3zcTJQiySsw&usqp=CAU    

8.  SOKOLOVNA  

 

 

Uveď české sportovce (a sportovní odvětví), kteří získali zlaté 
olympijské medaile: 
 
 
 
 
 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTmWgH6tdpH8Po-CRy9CQPD-5w3zcTJQiySsw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTmWgH6tdpH8Po-CRy9CQPD-5w3zcTJQiySsw&usqp=CAU
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8. SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY  

 

 

Jaké sporty lze provozovat v bazénu? Které plavecké styly znáš? 
 
 
 
 
 
 

9. „ČASOVÁ OSA“ (ulička pro pěší souběžná s ulicí Makovského) 

Vypiš si důležité letopočty související s Řepy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://img29.rajce.idnes.cz/d2903/15/15036/15036591_af4900a3b7ef17b6ae5484
a4e183583a/images/IMG_20180329_083402.jpg?ver=0  

https://img29.rajce.idnes.cz/d2903/15/15036/15036591_af4900a3b7ef17b6ae5484a4e183583a/images/IMG_20180329_083402.jpg?ver=0
https://img29.rajce.idnes.cz/d2903/15/15036/15036591_af4900a3b7ef17b6ae5484a4e183583a/images/IMG_20180329_083402.jpg?ver=0
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10.  ZŠ GENERALPORUČÍKA FRANTIŠKA PEŘINY  
      (a odloučené pracoviště v ulici Laudově) 

Vysvětli, proč u jednotlivých školních budov je letadlo nebo socha lachtana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
46 

Přílohy (část řešení): 

 

OSMISMĚRKA ŘEHOLNÍ JMÉNA VÝZNAMNÝCH BOROMEJEK  

A N A I T S I R A CH U E 

N N L O U H E P E Ž E M 

I N I Í K M E A V I Á A 

R C N T I L N O B A A N 

T V V G N C B O F A S U 

S K I B I E T I A O E E 

E E O L N S M CH K Ý R L 

V J L N A K Ě E O Z O A 

L A A A S T H A L R L A 

I D T N J O Í K T K O A 

S D A O A M L M Ü O D L 

L E V R E U T Á L I E V 

E I D A K O E L T Ř E L 

P H Y P P O L Y T A Í CH 

 

ANCILLA 

DOLORESA 

EMANUELA 

EUCHARISTIANA 

EUTÁLIE 

 

HYPPOLYTA 

INVIOLATA 

KLEMENTINA 

KONSOLÁTA 

LEOKADIE 

LEOTA 

REMIGIE 

SILVESTRINA 

THEOFORA 

TOBIE 

VOJTĚCHA 

 

 

Tajenka:  

LOUPEŽNÍK VÁCLAV BABINSKÝ JAKO ZAHRADNÍK ADAM MÜLLER V ŘEPÍCH 
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4.  Závěr v návaznosti na nadnárodní společenství Evropské Unie 

Současná doba klade na školní výuku nutnost vnímání světa v souvislostech, v 

propojenosti získaných poznatků i dovedností žáka a směřující k vzájemným vazbám 

mezi jednotlivými vyučovacími předměty. Neoddělovat, ale naopak propojovat. Vždyť 

život, který žáci žijí v rozmanitém světě s mnoha různými barvami je ve skutečnosti 

průsečíkem demokratického chápání světa. 

Žák je veden k samostatnosti a aktivitě v uplatňování vlastních názorů, při 

současném respektování zásad diskutování a výměny názorů v demokratickém 

prostředí třídy nebo školy. K tomu, ale musí být vybaven dostatkem znalostí, proto, 

aby jeho argumentace byly postaveny na znalostech problematiky. Musí se nejen 

učit, ale musí číst, sledovat dění kolem sebe a hovořit i doma s rodiči. Učitel hledá 

pro své vyučovací hodiny nové formy práce, které směřují ke kritickému myšlení a 

poznávání světa jako celku. 

Vše musí probíhat se znalostmi práv a povinností občanů. Není od věci připomenout 

například čl. 1-30 ve „VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV“, kterou vydala 

OSN již v roce 1948.   

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf 

Také Evropská unie poskytuje otevřený prostor nejen pro soužití Evropanů na 

společném kontinentě, ale i v rámci demokratických postojů občanů, uplatňovat vše, 

co dovolují práva a povinnosti. A to platí i pro naší komunikaci ve výuce. Žák by měl 

chápat odlišnosti kultur i jako možnost vzájemného obohacování, měl by být schopen 

empaticky přistupovat, případně tolerovat odlišné názory i postoje a respektovat 

ostatní v demokratickém světě. Proto je pro nás nezbytné připravovat žáky i na 

případné kritické hodnocení mediálních sdělení, schopnost rozpoznat negativní jevy, 

dokázat argumentovat na základě získaných znalostí, reagovat a zaujmout vlastní 

stanovisko. 

V závěru vybraných témat pro 8. ročník uvádíme ještě konkrétní odkaz na 

vazbu k Evropské unii: 

a) První myšlenka o sjednocení Evropy (odkaz Jiřího z Poděbrad.)  

b) Vstup ČR do Evropské unie (1.1.2004), symboly EU, „Den Evropy“, euro a 

převody jednotek měny aj. 

c) Vazby na státy EU (Jan Lucemburský, rod Lichtenštejnů, Cyril a Metoděj, Karel 

Čapek, Markéta Dánská – dcera Přemysla Otakara I., sv. Vojtěch aj.)  

Heslo EU zní: „JEDNOTA V ROZMANITOSTI“ (UNITED IN DIVERSITY). 
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