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Datum 

vytvoření/ověření 

vzdělávacího materiálu 

12. 5. 2012/  25. 5. 2012 

Ročník 4. ročník 

Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po České republice – Pardubický kraj 

Metodický list/anotace 

Žák poznává Pardubický kraj – historii, současnost, pracuje s textem, 

seznamuje se s kulturou, přírodními oblastmi, zemědělstvím a průmyslem, 

pracuje s mapou, vyhledává informace v médiích a odborné literatuře, 

seznamuje se s regionálními pověstmi a charakteristickými zvyky, pracuje 

samostatně. 
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Krajské město __________________________________________ 

Okresy v kraji: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Významná města a obce kraje: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Přírodní oblasti (Národní park, Chráněná krajinná oblast, Přírodní rezervace): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Hory, pohoří a hornatiny: 

____________________________________________________________________________ 

Vodstvo (řeky, jezera, rybníky, vodní nádrže): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Zajímavé kulturní, technické a přírodní památky: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Významné hrady a zámky: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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1. Zajímavost z kraje: 

Město Slatiňany leží nedaleko Chrudim__. 

Náze__ pochází pravděpodobně ze slatí (bažin), 

na jejichž m__stě kdysi osada vznikla. 

Dominantou města je renesanční zámek, v němž 

je hipologické muzeum v__nující se koním. Je 

nejv__tší u nás. Ve Slatiňanech je totiž 

v__znamný hřebčín, který se zabývá především 

chovem starokladrubských koní – vraníka 

českého. Je totiž součást__ Národního hřebčína v Kladrubech nad __abem. Na koně tu 

naraz__te na každém kroku. Velké v__běhy, v nichž jsou koně uzavřeni, jsou okolo celého 

zámku. Často sem zajíždějí natáčet f__lmaři. Pro ob__čejného ná__štěvníka je možnost svézt 

se kočárem, navštív__t zcela nově otevřené interaktivní muzeum starokladrubských koní nebo 

prochá__ka podél řeky Chrudimky. Místní raritou je Kočičí hrádek, který stojí nedaleko 

zámku. Zmenšenina „opravdového hradu“ b__la postavena jako hř__ště pro zámecké děti. 

 

 Doplň správně chybějící gramatické jevy. 

 Nakresli obrázek koně. 

 Podívej se podrobně na rozdíly mezi některými plemeny koní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vyhledej pravdivé údaje: 

Nedaleko Proseče u Skutče se nachází malé pískovcové skalní město, ve kterém najdeme 

hluboké rokle, pískovcové labyrinty a netradiční skalní útvary. Vše ukrývají borové lesy, ale 

ztratit se snad ani nejde, protože celé území protíná hustá síť turistických stezek různých 
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barev. Navíc se po okolí můžeme rozhlédnout hned z několika rozhleden. Název této přírodní 

rezervace vyjde při správném zodpovězení otázek. 

 

Tajenka: ____________________________________ maštale. 

 

     ANO   NE 

Pardubický kraj se dělí na čtyři okresy.      T     L 

V Chrudimi najdeme Muzeum loutek.      O     A 

V Litomyšli se koná festival Pražské jaro.      C     U 

Muzeum řemesel se nachází v Opočně.       I      L 

Na území Pardubického kraje leží Moravská 

i Třebová.         O      V 

Závod Velká pardubická se jezdí již 50 let.      Z      V 

Ve Vysokém Mýtě je největší náměstí v ČR.     C       P 

Zemská brána je označení kamenné rozhledny 

nedaleko Svitav.          A       O 

Veselý kopec je název skanzenu lidové architektury.   V       Z 

Kralický Sněžník je nejvyšším bodem tohoto kraje.      Y       D 

 

 

3. Osmisměrka:  

Pozůstatky přípravy Českého státu na druhou světovou válku nalezneme na mnoha místech 

České republiky. Velmi zajímavou je Kralická pevnostní oblast – nazývaná 

_____________________________________________ (viz tajenka).  

Práce na ní začaly v roce 1935, ale o tři roky později nuceně skončily, aniž by jediná 

z pevností byla využita k obraně země. Původně mělo být postaveno více než 16 tisíc 

vojenských objektů, větších a menších, zasazených do terénu pro zastavení nepřítele. 

Nakonec bylo dokončeno necelých 11 tisíc objektů. Ty jsou dnes znovu opravovány nadšenci, 

z mnohých se stala vojenská muzea. Zůstaly tu ale především proto, abychom si i dnes 

uvědomovali, že svoboda byla našimi předky velmi často vybojována za cenu velkých obětí. 

 

 

Slova k vyškrtání: 

ALČA, ALONŽ, ANALFABET, BIŽU, 

FIALA, FREE, FRUKTOSA, HARFY, HITY, 

HLEN, KAFR, KATAFALK, KOVO, KŘEČ, 

KVARTET, KYTKY, LÉNA, OKLIKA, 

OKOUNĚT, PAVILON, POHOV, POTOK, 

RADY, RVÁČ, SAKÉ, SRKY, ŠUFT, ŠUTR, 

TREPKA, TVOR, ÚČTY, UTRHNOUT, 

VYVDAT, ZEUS. 
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4. Úkol pro zvídavé žáky: 

V Letohradě nedaleko Ústí nad Orlicí se nachází Muzeum řemesel. V jeho expozicích 

uvidíme to, o čem jsme už slýchali jen od našich prababiček a pradědečků. Výhodou je to, že 

si řemesla můžeme i vyzkoušet. Každá expozice je trochu jiná, ale rozhodně všechny jsou 

zajímavé. Podívej se na http://www.muzeumremesel.cz/ a http://www.novydvur-letohrad.cz/ a 

vyber jednu z expozic, která se ti nejvíc líbí. Stručně ji popiš na následující řádky a zdůvodni, 

proč bys doporučil(a) právě tuhle. 

 Existují tu nějaké speciální prohlídky pro školy? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 Můžeš nakreslit zajímavý historický nástroj: 

http://www.muzeumremesel.cz/
http://www.novydvur-letohrad.cz/
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5. Vyhledej na mapě a správně zapiš. Můžeš používat příruční nebo turistickou mapu: 

 5 historických památek na území celé České republiky. 

 5 důležitých průmyslových měst. Připiš, jaké odvětví průmyslu zde převažuje. 

 Barevně obtáhni státní hranice se sousedními státy ČR. Červeně – Polsko, žlutě – 

Slovensko, modře – Rakousko, zeleně – Německo. 
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Použitý obrazový materiál: 

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pardubice_Region_CoA_CZ.svg 

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: http://www.ekovychova.cz/?s=3&r=2 

BAŤHA Matěj online. 2006_05_29 cit. 2012_05_12. Obrázek dostupný pod licencí 

Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ropik.jpg 

Ostatní fotografie archiv autora – Mgr. Radek Machatý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pardubice_Region_CoA_CZ.svg
http://www.ekovychova.cz/?s=3&r=2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ropik.jpg
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Pardubický kraj – metodika a řešení: 

 

Úvodní tabulka: 

Krajské město – Pardubice 

Okresy v kraji – Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí 

Významná města – Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Moravská Třebová, 

Litomyšl, Hlinsko, Lanškroun, Skuteč, Proseč, Polička, Jevíčko, Třemošnice, Heřmanův 

Městec, Přelouč, Žamberk, Letohrad, Králíky, Choceň, Holice, Chrast 

Přírodní oblasti – CHKO Železné hory, CHKO Žďárské vrchy, Kralický Sněžník, Zemská 

brána, pískovcové skály Maštale u Proseče u Skutče, pískovcové bludiště Pivnice, Rybenské 

Perničky – skalní bloky, údolí Doubravy – Chittussiho údolí u Ronova nad Doubravou 

Vodstvo – Labe, Chrudimka, Tichá Orlice, Divoká Orlice, Jevička, Třebovka, Loučná, 

Křetinka, Svitava, Moravská Sázava, Ležák, Žejbro, vodní nádrže Seč, Křižanovice, Hamry, 

Pastviny, rybníky Oplatil, Bohdanečský rybník, písník Opaťák, Buňkov 

Kulturní, technické památky – zámky Choltice, Pardubice, Nasavrky, Moravská Třebová, 

Litomyšl, Nové Hrady, Slatiňany, Lanškroun, Letohrad, hrady Litice, Rychmburk, Svojanov, 

Svojšice, Zaječice, Kunětická hora, zříceniny Brandýs nad Orlicí, Lichnice, Oheb, Rabštejn, 

Vildštejn, Žumberk, Cimburk, Lanšperk, Žampach, křížová cesta Jaroměřice, kostel Kočí, 

rozhledny Andrlův chlum, borůvka, Terezka, Barborka, Bára, Hlinsko Betlém, soubor 

lidových staveb Vysočina Veselý Kopec, muzeum řemesel Letohrad, Opatovický kanál, 

Králická pevnostní oblast, hamr ve Svobodných hamrech, historické nádraží Ústí nad Orlicí, 

vypálená obec Ležáky, Růžový palouček, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, skalní 

obydlí ve Zderazi, nejstarší hřebčín Kladruby nad Labem, hřebčín Slatiňany 

 

1. Zajímavost z kraje: 

Město Slatiňany leží nedaleko Chrudimě. Název pochází pravděpodobně ze slatí (bažin), na 

jejichž místě kdysi osada vznikla. Dominantou města je renesanční zámek, v němž je 

hipologické muzeum věnující se koním. Je největší u nás. Ve Slatiňanech je totiž významný 

hřebčín, který se zabývá především chovem starokladrubských koní – vraníka českého. Je 

totiž součástí Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Na koně tu narazíte na každém 

kroku. Velké výběhy, v nichž jsou koně uzavřeni, jsou okolo celého zámku. Často sem 

zajíždějí natáčet filmaři. Pro obyčejného návštěvníka je možnost svézt se kočárem, navštívit 

zcela nově otevřené interaktivní muzeum starokladrubských koní nebo procházka podél řeky 

Chrudimky. Místní raritou je Kočičí hrádek, který stojí nedaleko zámku. Zmenšenina 

„opravdového hradu“ byla postavena jako „hřiště“ pro zámecké děti. 

 

2. Vyhledej pravdivé údaje: 

Tajenka – Toulovcovy maštale 

     ANO   NE 

Pardubický kraj se dělí na čtyři okresy.      T      

V Chrudimi najdeme Muzeum loutek.      O      

V Litomyšli se koná festival Pražské jaro.           U 

Muzeum řemesel se nachází v Opočně.             L 
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Na území Pardubického kraje leží Moravská 

i Třebová.         O       

Závod Velká pardubická se jezdí již 50 let.            V 

Ve Vysokém Mýtě je největší náměstí v ČR.     C        

Zemská brána je označení kamenné rozhledny 

nedaleko Svitav.                 O 

Veselý kopec je název skanzenu lidové architektury.   V        

Kralický Sněžník je nejvyšším bodem tohoto kraje.      Y        

 

3. Osmisměrka – Betonová hranice 

 

4. Muzeum řemesel Letohrad: 

Učitel úkol vyhodnotí podle osobního zpracování žákem. 

 

5. Podle mapy. 


