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Datum 

vytvoření/ověření 

vzdělávacího materiálu 

11. 3. 2012/  8. 6.2012 

Ročník 4. ročník 

Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po České republice – Moravskoslezský kraj 

Metodický list/anotace 

Žák poznává Moravskoslezský 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. 
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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. Přečti si pozorně následující informace. Odpověz na otázky pod textem: 

Naší největší chráněnou krajinnou oblastí jsou Beskydy na ploše 1 164 km2 vyhlášeny v roce 

1973. Rozkládají se na hranici 

dvou krajů. Zhruba polovina leží 

v Moravskoslezském kraji a 

druhá polovina v kraji Zlínském. 

Zaoblené vrchy pokrývají 

především listnaté a smíšené lesy. 

V některých místech objevíme les 

pralesního charakteru. Na území 

CHKO je 7 národních přírodních 

rezervací, 20 přírodních rezervací 

a 23 přírodních památek.  

Beskydy jsou bohaté na byliny. 

Najdeme zde plicník lékařský, 

kapradinu laločnatou, jedovaté 

vraní oko čtyřlisté, ale i střevíčník pantoflíček, který dostal své jméno na základě tvaru 

jedinečného květu. Díky tomu, že Beskydy hraničí se Slovenskem, zatoulají se k nám od 

sousedů občas velké šelmy včetně té největší – medvěda. I 

proto se v méně osídlených oblastech Beskyd musíme 

seznámit s pokyny od Správy CHKO, jak se správně 

zachovat při případném setkání s touto nebezpečnou šelmou, 

jíž většina z nás zná pouze ze ZOO. Mezi hlavní dvě zásady 

patří NEUTÍKAT, protože medvěd, ač velmi velký, dokáže 

vždy běžet značně rychle, a v místech, kde je hustý les nebo 

kde procházíme nepřehledným terénem, dělat hluk, aby nás 

šelma slyšela dostatečně dopředu. Nejhorší je totiž medvěd, 

kterého překvapíme, a on se lekne. Mezi další zvířata patří 

rys ostrovid, vlk či kočka divoká. Spatřit lze vydru říční, 

kunu nebo jezevce. Objevuje se i muflon a celé tlupy 

divokých prasat. Za návštěvu jistě stojí některé horské 

stavby, které zde lidé budovali od pradávna. Např. kostel 

Cyrila a Metoděje na Radhošti nebo kostel 

v Bílé v severském stylu. 

Beskydy jsou i místem pro sport – běh, běh 

na lyžích, sjezd na lyžích, cyklistiku, 

adrenalinové sporty či horské koloběžky. 

Každý návštěvník si tu najde jeho 

oblíbenou zábavu. Nejkrásnější jsou přesto 

chvíle, kdy vystoupáme na některý 

z kopců, a potichu se můžeme rozhlížet do 

malebné krajiny okolo… 
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 S kterými zvířaty se můžeš setkat v Beskydech? 

________________________________________________________________________ 

 Jak se nazývá kostel na Radhošti? 

________________________________________________________________________ 

 Které sporty lze v Beskydech provozovat? 

________________________________________________________________________ 

 Kdy byla CHKO vyhlášena? 

________________________________________________________________________ 

 Do kterého kraje patří CHKO Beskydy? 

________________________________________________________________________ 

 Jak zní hlavní zásada při setkání s medvědem? 

________________________________________________________________________ 

 Nakresli obrázek medvěda a najdi o něm důležité informace (věk, počet mláďat, 

potrava a další): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Vyškrtej z textu nevhodná slova: 

Město - Obec Hukvaldy je známá nejen díky tomu, že se zde narodil hudební skladatel 

Bohuslav Martinů - Leoš Janáček, ale i díky významnému hradu (dnes zámku - zřícenině). Je 

výraznou dominantou plochého - širokého okolí a vyšplhat - prolézt k němu musíme do 

pořádného kopce. Vznikl ve 13. století na důležité cestě spojující tehdejší velmi významné 

město Olomouc – Plzeň s polským Krakovem. Postupně byl stále více rozšiřován - bourán. 

Od 18. století ztrácel na významu a od roku 1848 je uzamčen - popisován jako zřícenina. Pod 

hradem leží rozsáhlá obora. V oboře kromě zvěře dančí, jelení a mufloní nalezneme 

symbolické místo se sochou lišky Bystroušky - Bezoušky. Tato socha sochaře Karla Vávry 

z roku 1959 odkazuje na slavnou Janáčkovu operu a má úplně lesklou špičku nosu a ocasu. 

Kdo si prý na ně sáhne a něco si přeje, do roka se mu to přání vyplní… 

 

O čem je děj opery Leoše Janáčka Liška 

Bystrouška? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

3. Vyhledej v přesmyčkách názvy významných vrcholů Moravskoslezského kraje. Pokud je 

najdete na mapě, vyznačte u nich kótu vrcholu: 

 

KALSKA - _________________________________________________________________ 

HODRAŠŤ -  _______________________________________________________________ 

KELVÁ TOJERYČAN - ______________________________________________________ 

NEČNÁSLU - ______________________________________________________________ 

MRSK - ___________________________________________________________________ 

DĚDPRA - _________________________________________________________________ 

GORIVÁ - _________________________________________________________________ 
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4.  Vyhledej na mapě České republiky a vyznač alespoň 10 vrcholů, jejichž výška přesahuje 

tisíc metrů nad mořem: 
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Použitý obrazový materiál: 

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moravian-Silesian_Region_CoA_CZ.svg 

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/symboly.html 

Fotografie archiv autora – Mgr. Radek Machatý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moravian-Silesian_Region_CoA_CZ.svg
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/symboly.html
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Moravskoslezský kraj – metodika a řešení: 

 

Úvodní tabulka: 

Krajské město – Ostrava 

Okresy v kraji – Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava-město 

Významná města – Havířov, Třinec, Orlová, Český Těšín, Krnov, Hlučín, Fulnek, Frenštát 

pod Radhoštěm, Bohumín, Kravaře, Rýmařov 

Přírodní oblasti – CHKO Beskydy – největší v ČR, Hrubý Jeseník, Kněhyňská jeskyně, 

prales Mionší, prales Salajka, Rešovské vodopády, vrch Praděd (přírodní rezervace), 

Vodstvo – Odra, Moravice, Opava, Ondřejnice, Lubina, Olše, Čižina, Budišovka, Bílá Opava, 

vodní dílo Slezská Harta, Žermanice, Kružberk, Šance, Těrlicko, Morávka, Olešná, Jezero u 

Hlučína, Dolní Bartošovický rybník 

Památky – hrady Hukvaldy, Slezská Ostrava, Sovinec, Starý Jičín, Štramberk, zámky 

Bruntál, Frýdek-Místek, Fulnek, Hradec nad Moravicí, Fryštát, Kravaře, Nový Jičín, 

Linhartovy, Raduň, Slezské Rudoltice, zříceniny Burkvíz, Fulštejn, Vikštejn, Vartnov, 

Šostýn, Cvilín, Weisenštejn, dřevěný mlýn Choltice, muzeum vagonářství Studénka, vodní 

dílo Papírenský splav, doly v Ostravě, technické muzeum a muzeum fojtství s historií 

automobilů Kopřivnice, rozhledna Nová radnice v Ostravě, domy ve Štramberku, údolí Malé 

Morávky, lázeňské stavby Karlova Studánka, největší vyřezávaný betlém v Halouzkově 

galerii v Jiříkově 

 

1. Informace k textu: 

S kterými zvířaty se můžeš setkat v Beskydech? 

S medvědem, vlkem, rysem, daňky, muflony a divokou kočkou. 

Jak se nazývá kostel na Radhošti? 

Kostel Cyrila a Metoděje. 

Které sporty lze v Beskydech provozovat? 

Běh, běh na lyžích, sjezd na lyžích, cyklistiku, adrenalinové sporty či horské koloběžky. 

Kdy byla CHKO vyhlášena? 

V roce 1973. 

Do kterého kraje patří CHKO Beskydy? 

Do Moravskoslezského a Zlínského. 

Jak zní hlavní zásada při setkání s medvědem? 

Neutíkat. 

 

2. Vyškrtej z textu nevhodná slova: 

Obec Hukvaldy je známá nejen díky tomu, že se zde narodil hudební skladatel Leoš Janáček, 

ale i díky významnému hradu (dnes zřícenině). Je výraznou dominantou plochého - širokého 

okolí a vyšplhat k němu musíme do pořádného kopce. Vznikl ve 13. století na důležité cestě 

spojující tehdejší velmi významné město Olomouc s polským Krakovem. Postupně byl stále 

více rozšiřován. Od 18. století ztrácel na významu a od roku 1848 je popisován jako 

zřícenina. Pod hradem leží rozsáhlá obora. V oboře kromě zvěře dančí, jelení a mufloní 

nalezneme symbolické místo se sochou lišky Bystroušky. Tato socha sochaře Karla Vávry 
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z roku 1959 odkazuje na slavnou Janáčkovu operu a má úplně lesklou špičku nosu a ocasu. 

Kdo si prý na ně sáhne a něco si přeje, do roka se mu to přání vyplní… 

 

3. Přesmyčky: 

KALSKA – Skalka 964 m 

HODRAŠŤ -  Radhošť 1 129 m 

KELVÁ TOJERYČAN – Velká Čantoryje 995 m 

NEČNÁSLU – Slunečná 800 m 

MRSK – Smrk 1 276 m 

DĚDPRA – Praděd 1 492 m 

GORIVÁ – Girová 839 m 

 

4. Podle mapy. 


