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Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po České republice – Zlínský kraj 

Metodický list/anotace 

Žák poznává Zlínský 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. Osmisměrka: 

Zhruba 15 km jihovýchodně od krajského města se nachází proslulé 

____________________________________________________________________ 

Jejich minerální vody jsou studené a nejznámější se nazývá Vincentka. Ta je užívána k pití i 

inhalaci (dýchání). Pacienti zde pramenité vody i kloktají, koupou se v nich anebo jsou jim 

poskytovány různé masáže. Malebné údolí zdobí krásné stavby, lázeňská kolonáda a nad 

městem i vodní nádrž. Ta má především rekreační význam. Město stojí za návštěvu, i když si 

se m přijedeme koupit jen lázeňské 

oplatky. 

 

Slova k vyškrtání: 

ANDĚL, BUBÁK, BUJÓN, 

ČARDAK, ČOLCI, DUSÍK, 

GUANO, HUSTON, INTEGRITA, 

KMENT, KONTROLOR, KORUNY, 

KRÁPĚJ, LOTOS, MOŘIČ, ODKAZ, 

ODTOK, OŽIVA, PODRAZ, 

PROSTOJ, PROTEIN, PRUTY, 

PŘEDSEDA. 

  

 Vypiš další vzory rodu 

mužského: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

2. Zajímavost: 

Krajské město Zl__n patří mezi nejkrásnější česká 

města. Typický ráz mu dala v__stavba cihlových 

rodinných domů, takže si v celém městě připadáte 

jako ve v__lové čtvrti. A to i přesto, že b__l za 

druhé světové války v__bombardován.                    Mrakodrap „21 

V centru se nachází neob__čejně zajímavé m__sto. Naz__vá se Baťův mrakodrap a díky své 

v__šce 77,5 metrů b__l ve své době druhý nejv__šší v Evropě. Pan Baťa, zl__nský obuvník a 

podnikatel, měl v budově ve v__tahu kancelář. M__stnost o rozměrech 6 x 6 metrů jezdila 
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z patra do patra, ab__ ředitel neztrácel čas přecházením. Obsahuje telefon i um__vadlo a je 

stále funkční. 

 Doplň správně i,í/y,ý. 

 Čemu se říká „Baťovská“ cena výrobku? Uveď nějaký příklad.  

 

3. Vyhledej pravdivé informace a zakroužkuj správně: 

 

Jak se nazývá skanzen s Velkomoravským sídlištěm nedaleko Uherského Hradiště a 

Starého Města? 

Odpověď _______________________________________________ 

 

       ANO  NE 

Bájná hora Radhošť má na úplném vrcholu sochu Radegasta.   N   M 

Další skanzen leží i v Rožnově pod Radhoštěm.     O   A 

Ve Zlínském kraji leží město Olomouc.      C   D 

Zlínem protéká řeka Morava.         I   R 

Jmenoval se dříve Zlín Gottwaldov?       Á   E 

 

4. Úkol pro zvídavé žáky: 

K čemu nám dnes slouží skanzeny? A co to vlastně skanzen je?  

Podívej se na stránky www.archeoskanzen.cz a ještě www.vmp.cz a zodpovězte na otázky. 

Vyberte si jeden objekt (stavbu) a nějaký archeologický objekt (vykopávku) a nakreslete je do 

rámečků pod textem. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archeoskanzen.cz/
http://www.vmp.cz/
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5. Doplň správně do mapy. Můžeš používat příruční mapu: 

vodstvo – Vsetínská Bečva, Olšava, Morava 

pohoří – Moravskoslezské Beskydy, Bílé Karpaty, Javorníky, Chřiby 

města – Zlín, Uherský Brod, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašské Klobouky 

 

 procvič si ještě další zeměpisná určení – řeka Vltava, hrad Buchlov, město Telč, 

Novohradské hory, řeka Ohře, město Hradec Králové, Jizerské hory, zámek Litomyšl 
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Použitý obrazový materiál: 

Obrázek dostupný jako volné dílo na WWW: 

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

Obrázek dostupný jako volné dílo na WWW: 

http://nadeje.cz/vizovice/index.php?show=clanek&id=Financni-podpora-z-Podprogramu-

Zlinskeho-kraje 

KONÍČEK Ondřej online. 2006_05_28 cit. 2012_04_06. Obrázek dostupný jako volné 

dílo na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zlin3.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zlin_Region_CoA_CZ.svg
http://nadeje.cz/vizovice/index.php?show=clanek&id=Financni-podpora-z-Podprogramu-Zlinskeho-kraje
http://nadeje.cz/vizovice/index.php?show=clanek&id=Financni-podpora-z-Podprogramu-Zlinskeho-kraje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zlin3.jpg
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Zlínský kraj - metodika a řešení: 

 

Úvodní tabulka: 

Krajské město – Zlín 

Okresy v kraji – Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín 

Významná města a obce – Vsetín, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Rožnov pod Radhoštěm, 

Valašské Meziříčí, Otrokovice, Kroměříž 

Přírodní oblasti a hory – Bílé Karpaty, Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostýnské vrchy, 

Vizovická vrchovina 

Vodstvo – řeky Morava, Bečva, Olšava, Rusava, Senice, Vlára, vodní nádrže Slušovice, 

Luhačovice, Fryšták 

Kulturní památky – hrad Buchlov, Nový Světlov, zámek Lešná, Buchlovice, Vizovice, 

Chropyně, Kroměříž – památky UNESCO, skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Baťův 

mrakodrap a muzeum obuvnictví ve Zlíně, Baťův kanál, větrný mlýn Rymice 

 

1. Osmisměrka – lázně Luhačovice 

 
 

2. Zajímavost: 

Krajské město Zlín patří mezi nejkrásnější česká města. Typický ráz mu dala výstavba 

cihlových rodinných domů, takže si v celém městě připadáte jako ve vilové čtvrti. A to i 

přesto, že byl za druhé světové války vybombardován.  

V centru se nachází neobyčejně zajímavé místo. Nazývá se Baťův mrakodrap a díky své 

výšce 77,5 metru byl ve své době druhý nejvyšší v Evropě. Pan Baťa, zlínský obuvník a 

podnikatel, měl v budově ve výtahu kancelář. Místnost o rozměrech 6 x 6 metrů jezdila 

z patra do patra, aby ředitel neztrácel čas přecházením. Obsahuje telefon i umyvadlo a je stále 

funkční. 

 

Baťovská cena – psychologická hranice ceny. Kupující vidí cenu např. 12, 90 Kč, což je 

prakticky 13 Kč, ale pro kupujícího vyvolává dojem nižší ceny. 
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3. Vyhledej a zakroužkuj správně: 

Bájná hora Radhošť má na úplném vrcholu sochu Radegasta.     M   

Další skanzen leží i v Rožnově pod Radhoštěm.     O    

Ve Zlínském kraji leží město Olomouc.         D 

Zlínem protéká řeka Morava.            R 

Jmenoval se dříve Zlín Gottwaldov?       Á    

 

4. K čemu nám dnes slouží skanzeny? A co to vlastně skanzen je?  

Skanzen je lidové muzeum v přírodě. Slouží k zachování historických staveb a lidových 

zvyků z dřívějších dob. Zahrnují celkový pohled na vývoj života lidí v historii. Využívají 

k tomu především muzejní postupy a jsou tvořeny historiky, archeology a muzejními 

odborníky. 

Naše největší skanzeny jsou v Rožnově pod Radhoštěm, Soubor lidových staveb v Hlinsku a 

na Veselém kopci a v Modré. 

 

5. Podle mapy. 

 


