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Datum 

vytvoření/ověření 

vzdělávacího materiálu 

8. 5. 2012/  11. 5. 2012 

Ročník 4. ročník 

Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po České republice – Jihočeský kraj 

Metodický list/anotace 

Žák poznává Jihočeský 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. Vyškrtni slova, která nepatří do řady slov. Zdůvodni proč: 

 

a) Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Plzeň, Tábor, Strakonice, Benešov 

___________________________________________________________________________ 

b) Lipno, Hracholusky, Seč, Orlík, Rožmberk, Horusický rybník, Bezdrev 

___________________________________________________________________________ 

c) Nové Hrady, Zvíkov, Jindřichův Hradec, Kašperk, Landštejn, Kunětická hora 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Pospojuj pojmy barevně a správně:  

 

Kozí hrádek    sídlo slavné pěvkyně Emy Destinnové 

Česká Kanada    hrad spojený s pobytem Jana Husa 

Trocnov    město spojené s rybníkářstvím a lázeňstvím 

Lipno    rodiště Jana Žižky 

Stráž nad Nežárkou    renesanční zámek Rožmberků 

Prachatice    brána Šumavy 

Třeboň    největší vodní plocha v České republice 

Kratochvíle    oblast se zachovalou přírodou u Slavonic 

 

3. Zajímavost z kraje: 

 

Rybníky a rybníkářství se rozvinuly ve východních a jižních Čechách. V jižních Čechách 

především v okolí Třeboně. Je zde Třeboňská rybniční soustava, tvořená systémem 

přepouštěcích rybníků. Nejstarší rybníky pocházejí už ze 13. století. Ryba se stala žádanou 

pochoutkou na stole pánů. Největší rozvoj 

odvětví nastal v době panování Karla IV. a v 16. 

století. Vytvářením rybníků se zabývali tzv. 

fišmistři. Stavby byly různé. Většinou se 

zavodnily bažiny a močály, občas zemědělská 

půda a na rybník Svět padlo i třeboňské 

předměstí. Rybníky se občas propojovaly 

dálkovými kanály. Mezi nejvýznamnější 

stavitele patřil např. Jakub Krčín z Jelčan.  

Rybníkářství nezačíná a nekončí výlovem ryb. Během roku je nutné vysadit nový rybí potěr, 

rybník čistit, ryby krmit a okysličovat jim vodu. Musí se hlídat kvalita vody a její množství. 

Při podzimním výlovu vytřídit kapry či jiné chovné ryby, dál se o nich starat v sádkách a 

prodat je živé a dostatečně velké zákazníkům. Je to hodně náročné fyzické práce v chladu, 

vlhku a často po pás ve vodě. 

zámek Jindřichův Hradec a rybník Vajgar  
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 Nakresli obrázek kapra: 

 

Najdi a zapiš názvy některých jihočeských rybníků. 

 

 

 

 

 

 

 Jak se říkalo stavitelům rybníků? Kdo se zasloužil o rozvoj rybníkářství 

v Čechách? Jak se rybáři starají o ryby v průběhu roku? 

 Najdi a napiš názvy některých jihočeských rybníků: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
rybník Rožmberk 

 

4. Úkol pro zvídavé žáky: 

Najdi nějaký zajímavý recept, jakým se upravuje pravý třeboňský kapr. Napiš potřebné 

ingredience, popiš postup práce, zachovej pravidla popisu: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Vyhledej a doplň správně do mapy určená místa. K hledání můžeš používat mapu: 

 Pojmenuj zakreslené jihočeské řeky.  

 Vyznač na jihočeských řekách důležitá města. 

 Urči další řeky na mapě vyznačené šipkou. 
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Použitý obrazový materiál: 

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

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

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=348&par%5Blang%5D=CS 

ORTNER Herbert. online 2006_07_09 cit. 2012_05_08. Obrázek dostupný pod licencí 

Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jindrichuv_hradec_2.jpg 

Zdeněk K. online . 2011_10_03 cit. 2012_05_08. Obrázek dostupný pod licencí Creative 

Commons na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rybník_Rožmberk_zabraný_z_oblasti_retenčníhoo_prost

oru.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:South_Bohemian_Region_CoA_CZ.svg
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=348&par%5Blang%5D=CS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jindrichuv_hradec_2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rybník_Rožmberk_zabraný_z_oblasti_retenčníhoo_prostoru.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rybník_Rožmberk_zabraný_z_oblasti_retenčníhoo_prostoru.jpg
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Jihočeský kraj - metodika a řešení: 

 

Úvodní tabulka: 

Krajské město – České Budějovice 

Okresy v kraji – České Budějovice, Strakonice, Tábor, Prachatice, Český Krumlov, Písek, 

Jindřichův Hradec 

Významná města – Volyně, Volary, Vimperk, Kaplice, Borovany, Veselí nad Lužnicí, 

Soběslav, Sezimovo Ústí, Milevsko, Dačice, Nová Bystřice, Trhové Sviny, Nové Hrady, 

Slavonice 

Přírodní oblasti – NP Šumava, CHKO Šumava, CHKO Novohradské hory, Boubínský 

prales, Žofínský prales a Novohradský prales (nejdéle chráněná území v Evropě), Chalupská 

slať, Plešné jezero 

Vodstvo – řeky Vltava, Lužnice, Volyňka, blanice, Smutná, Malše, Stropnice, Černá, 

Nežárka, Žirovnice, Moravská Dyje, Skalice, vodní nádrž Lipno, Orlík, Hněvkovice, rybníky 

Bezdrev, Rožmberk, Horusický rybník, Dvořiště, Velký Tisý, Záblatský rybník, Dehtář 

Kulturní památky – hrady Cuknštejn, český Krumlov, Jindřichův Hradec, Nové hrady 

Strakonice, Písek, Rožmberk, Zvíkov, Volyně, Žumberk, zámky Bechyně, Červená Lhota, 

Hluboká nad Vltavou, jemčina, Blatná, Lnáře, Třeboň, Vimperk, Orlík nad Vltavou, 

Jinřichohradecká úzkokolejná dráha, sklářská obec Annín, Lenora, umělý vodní kanál Zlatá 

stoka, vodní Schwarzenberský kanál, klášter Zlatá Koruna, propojené kostely Kájov, obec 

Holašovice (UNESCO), nejstarší most v Písku, největší mechanický betlém Krýzovy jesličky 

v J. Hradci, Stádlecký řetězový most (jediný v ČR), Žďákovský most (330 m dlouhý oblouk) 

 

1. Vyškrtni slova, která do řádku nepatří: 

a) Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Plzeň – Plzeňský kraj, Tábor, Strakonice, Benešov – 

Středočeský kraj (města) 

b) Lipno, Hracholusky – Plzeňský kraj, Seč – Pardubický kraj, Orlík, Rožmberk, Horusický 

rybník, Bezdrev (vodní plochy) 

c) Nové Hrady, Zvíkov, Jindřichův Hradec, Kašperk- Plzeňský kraj, Landštejn, Kunětická 

hora – Pardubický kraj (hrady) 

 

2. Pospojuj pojmy barevně a správně: 

 

Stráž nad Nežárkou    sídlo slavné pěvkyně Emy Destinnové 

Kozí hrádek    hrad spojený s pobytem Jana Husa 

Třeboň    město spojené s rybníkářstvím a lázeňstvím 

Trocnov    rodiště Jana Žižky 

Kratochvíle    renesanční zámek Rožmberků 

Prachatice    brána Šumavy 

Lipno    největší vodní plocha v České republice 

Česká Kanada    oblast se zachovalou přírodou u Slavonic 

3. – 5. Podle osobního zpracování žáka.Záleží na posouzení učitelem. 

Názvy rybníků: Horusický rybník, Bezdrev, Staňkovský rybník, Rožmberk, Svět, Dehtář, 

Velký Tisý, Velká Holná, Záblatský, Dvořiště a další 


