Cestujeme po České republice
Anotace:
Tematicky laděný soubor deseti pracovních listů, zaměřených na zajímavá místa ČR, která
mohou žáci navštívit.
Pomocí matematických znalostí žáci zpracovávají úkoly tak, aby se o daném místě dozvěděli
některé informace.
Soubor je koncipován pro žáky 4. a 5. ročníku.

Vytvořila: Mgr. Kateřina Buriánová

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v
rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy.

METODIKA
Jednotlivé pracovní listy mohou být použity při projektové nebo skupinové výuce. Některé
dílčí úkoly jsou obsahem učiva určeny vyšším ročníkům, nicméně pod vedením učitele jsou
žáci schopni úkol vyřešit, např. výpočet třetí odmocniny, obsah kruhu…
Případně lze dát prostor talentovaným žákům ve třídě, kteří zajisté úkol dokážou vyřešit a
navést ostatní žáky správným směrem k vyřešení.
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Baťův Kanál

https://www.batacanal.cz/pdf/mapa_Kromeriz_Hodonin.pdf?v=2
https://www.jachtmorava.cz/plan-plavby/
https://www.jachtmorava.cz/wp-content/uploads/2015/12/kulturni_krajina_batova_kanalu.pdf
https://www.ahojnavode.cz/plavebni-pruvodce

Délka Baťova kanálu je přibližně 53 km od Otrokovic po Skalici. Prostuduj si mapu.
•
•

Kolik přístavů a přístavišť na něm leží?
Kolik plavebních komor můžeš proplout?

Průměrná rychlost lodě je 6 – 10 km/h, proplutí plavební komorou trvá zhruba 30 minut.
•

Jak dlouho bude trvat proplutí celého kanálu? Počítej se spodní i horní hranicí
rychlosti.

Plavební komory jsou v provozu od 9.30 do 18 hodin, květen – září od pátku do neděle,
v červnu, červenci a srpnu od úterý do neděle.
•

Kolik hodin denně jsou plavební komory v provozu?

•

Jaký výlet do okolí a proč by tě donutil zakotvit loď? Jak daleko od lodi se cíl výletu
nachází?
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•

•
•
•

•

Zkus naplánovat výlet po Baťově kanálu pro svou rodinu a zjistit, za co všechno a
přibližně kolik budeš platit
ŘEŠENÍ:
Kolik přístavů a přístavišť na něm leží?
Kolem 22, zdroje se liší.
Kolik plavebních komor můžeš proplout?
13
Jak dlouho bude trvat proplutí celého kanálu? Počítej se spodní i horní hranicí
rychlosti.
11 hodin a 48 minut až 15 hodin asi 20 minut.
Kolik hodin denně jsou plavební komory v provozu?
8 hodin, 30 minut
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Zlín – Tomáš a Jan Antonín Baťovi
https://zlin.estranky.cz/clanky/novy-zlin/vila-tomase-bati-ve-zline.html
http://www.ic-zlin.cz/wcd/pages/atraktivity/brozury/po-stopach-batu_brozuraa5_160x160_nahled-celek.pdf
https://www.vychodni-morava.cz/photo/46957/
https://www.fabriky.cz/fabrikyvylety/ostrava2009/img00021.htm
http://www.ic-zlin.cz/wcd/pages/atraktivity/brozury/po-stopach-batu_brozuraa5_160x160_nahled-celek.pdf
http://www.ic-zlin.cz/24959-batuv-zlin
http://www.ic-zlin.cz/24957-historie-zlina

První písemná zmínka o Zlíně se pojí k roku 1322.
•

Před kolika lety to bylo? Ve kterém století? Zapiš letopočet římskými číslicemi.

Původní pětitisícové městečko proměnila v první polovině 20. století stavitelská činnost
Tomáše Bati v aglomeraci s 43 000 obyvateli. Současný Zlín má okolo 75 tis. obyvatel.
•

O kolik a kolikrát se počet obyvatel zvýšil?

V roce 1894 byla založena firma Baťa.
•

Před kolika lety to bylo? Ve kterém století?

V roce 1900 byla postavena první tovární budova.
V roce 1924 se tovární areál začíná rozšiřovat podle projektu Továrna v zahradách.
V roce 1939 byla dostavena správní budova firmy Baťa, tzv. mrakodrap, dnes je známá jako
jednadvacítka podle čísla popisného.
•
•
•
•

Po kolika letech jsou tyto časové mezníky od roku založení firmy?
Zapiš všechny letopočty římskými číslicemi.
Vymysli příklady s operacemi sčítání, odčítání, násobení, dělení s výsledkem 21.
Je 21 prvočíslo? Co znamená prvočíslo? Vypiš všechna prvočísla do 100.
5

Vila Tomáše Bati

•
•
•
•

Jaké rozměry má největší a nejmenší místnost v každém podlaží?
Kolik metrů čtverečních má půdorys celého domu? Zaokrouhli na stovky.
Zjisti, kolik metrů čtverečních má tvůj pokojík/ váš dům/ váš byt
Zkus nakreslit půdorys vašeho bytu/domu.
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ŘEŠENÍ:
První písemná zmínka o Zlíně se pojí k roku 1322.
•
•

Před kolika lety to bylo? Ve kterém století?
Před 699 lety. 14. století.
Zapiš letopočet římskými číslicemi.
MCCCXXII

Původní pětitisícové městečko proměnila v první polovině 20. století stavitelská činnost
Tomáše Bati v aglomeraci s 43 000 obyvateli. Současný Zlín má okolo 75 tis. obyvatel.
•

O kolik a kolikrát se počet obyvatel zvýšil?
O 38 000 a 70 000. 8,6krát a 15krát.

V roce 1894 byla založena firma Baťa.
•

Před kolika lety to bylo? Ve kterém století?
Před 127 lety. 19. století.

V roce 1900 byla postavena první tovární budova .
V roce 1924 se tovární areál začíná rozšiřovat podle projektu Továrna v zahradách.
V roce 1939 byla dostavena správní budova firmy Baťa, tzv. mrakodrap, dnes je známá jako
jednadvacítka podle čísla popisného.
•
•
•
•

•

•
•
•

Po kolika letech jsou tyto časové mezníky od roku založení firmy?
Za 6 let, za 30 let, za 45 let.
Zapiš všechny letopočty římskými číslicemi.
MDCCCXCIV, MCM, MCMXXIV, MCMXXXIX
Vymysli po jednom příkladu s operacemi sčítání, odčítání, násobení, dělení
s výsledkem 21.
Je 21 prvočíslo? Co znamená prvočíslo? Vypiš všechna prvočísla do 100.
Ne. Znamená to, že je dělitelné pouze číslem 1 a samo sebou.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Jaké rozměry má největší a nejmenší místnost v každém podlaží?
1.NP - 1.15 KONFERENČNÍ MÍSTNOST 61.91 m², 1.16 CHODBA 2.5 m²
2.NP - 2.34 KONFERENČNÍ MÍSTNOST 37.00 m²,2.42 PŘEDSÍŇ 1.65 m²
Kolik metrů čtverečních má půdorys celého domu? Zaokrouhli na stovky.
Cca 291 m². Cca 300 m².
Zjisti, kolik metrů čtverečních má tvůj pokojík/ váš byt/ váš dům/?
Zkus nakreslit půdorys vašeho bytu/domu.
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Meandry Moravy – Strážnické Pomoraví –
Osypané břehy

https://mapy.cz/zakladni?x=17.2671168&y=48.9095460&z=13&q=meandry%20Moravy
https://www.turistika.cz/mista/meandry-moravy/detail
https://mapy.cz/zakladni?x=17.2636172&y=48.9053611&z=12&source=area&id=30948
https://lesycr.cz/casopis-clanek/tezba-pisku-a-rekultivace-ploch-v-piskovne-bzenec-privoz/
https://www.raft.cz/morava/morava_r.aspx?ID_reky=37&kilo=kilom

Strážnické Pomoraví je chráněné území o rozloze přibližně 31 km2 založené v roce 1993 za
účelem ochrany krajinného rázu údolní nivy řeky Moravy. Neregulovaný úsek řeky Moravy na
dolním toku začíná pod Vnorovským jezem. Morava zde vstupuje do oblasti vátých písků
známých jako "Moravská Sahara". Dnes jsou duny osázeny borovým lesem a jen pískovna v
Bzenci Přívozu připomíná poušť. Pískovnu od řeky dělí jen pár metrů strmého písčitého
břehu. Na protějším břehu se tvoří štěrkové mělčiny s písčitými plážemi.
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Celková produkce písků v pískovně činní cca 450 tisíc tun ročně, z čehož je cca 40 % prodej
maltového písku a 60 % prodej praných písků.
•

Spočítej, kolik tun maltového a praného činí roční produkce písků.

Na 135,7 km řeky Moravy nasedneme na raft a na 123,0 km naše plavba končí.
•

Jak dlouhý bude náš výlet?

Průměrná rychlost toku je kolem 5 km/h.
•

Jak asi dlouho nám plavba bude trvat ( bez pádlování)?

Naplánuj výlet pro svoji rodinu (nebo její část) s táborákem a přespáním na některé z pláží!
•
•
•

Jaké plavidlo, kde, za kolik a na jak dlouho si zapůjčíš?
Jaké zásoby jídla a pití si s sebou vezmeš? Kolik asi bude nákup stát?
Které další vybavení na cestu sbalíš?

Pokud máte k dispozici jediné vozidlo, jak (pomocí železnice) vyřešíš, vyložení a poté zase
naložení vybavení? Hledej v jízdním řádu. V odpoledních hodinách…
https://www.cd.cz/default.htm

Zajímavým obyvatelem je zde malý ptáček. Vylušti jeho jméno. Zkus o něm vyhledat nějakou
zajímavost. Vypočítej příklady, výsledky seřaď vzestupně, doplň písmena.
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ŘEŠENÍ:
Celková produkce písků v pískovně činní cca 450 tisíc tun ročně, z čehož je cca 40 % prodej
maltového písku a 60 % prodej praných písků.
•

Spočítej, kolik tun maltového a praného činí roční produkce písků.
180 tisíc tun maltového a 270 tisíc tun praných písků

Na 135,7 km řeky Moravy nasedneme na raft a na 123,0 km naše plavba končí.
•

Jak dlouhý bude náš výlet?
12,7 km

Průměrná rychlost toku je kolem 5 km/h.
•

Jak asi dlouho nám plavba bude trvat ( bez pádlování)?
Asi 3 hodiny.
Naplánuj výlet pro svoji rodinu (nebo její část) s táborákem a přespáním na některé z pláží!
• Jaké plavidlo, kde, za kolik a na jak dlouho si zapůjčíš?
loď, pádla, vodotěsné barely, záchranné vesty…
• Jaké zásoby jídla a pití si s sebou vezmeš? Kolik asi bude nákup stát?
to nejnutnější + špekáčky 😊
• Které další vybavení na cestu sbalíš?
Stan, spacák, karimatku, ešus, vařič, nůž…
Pokud máte k dispozici jediné vozidlo, jak (pomocí železnice) vyřešíš, vyložení a poté zase
naložení vybavení? Hledej v jízdním řádu. V odpoledních hodinách…
https://www.cd.cz/default.htm

Zajímavým obyvatelem je zde malý ptáček. Vylušti jeho jméno. Zkus o něm vyhledat nějakou
zajímavost. Vypočítej příklady, výsledky seřaď vzestupně, doplň písmena.
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Modrá – Živá voda, Pratuří stezka
http://hrudik.sweb.cz/bar_ryby/J/jelec_t.htm
https://www.zivavodamodra.cz/ryby-v-zive-vode
https://www.zivavodamodra.cz/oteviraci-doba
https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/na-modre-maji-problem-do-podvodniho-tunelu-zateka-20121009.html
https://www.ceska-krajina.cz/klicove-druhy/pratur-bos-primigenius/
https://www.ceska-krajina.cz/klicove-druhy/pratur-bos-primigenius/
https://www.fotoaparat.cz/storage/p/16/09/12/gj1qlrd9-dsc00798.jpg

Ryby na Živé vodě žijí v expozičním jezeru o celkovém objemu 850 mᶟ.
•
•

Jak dlouhou stranu by měla krychle s takovým objemem?
Zkus vymyslet i rozměry kvádru.

Živá voda otevírá v 9.00 a zavírá v 17.00 v letní sezóně od 1. dubna do 31. října. Po – Ne.
•

Kolik hodin denně, týdně, celkem o prázdninách mají otevřeno?

V zimní sezóně ( od 1. listopadu do 31. března) otevírají v 10.00 a zavírají v 16.00. Út - Ne
•

Kolik hodin denně, týdně a v únoru (2022) mají otevřeno?
11

Na Živé vodě žijí tyto ryby.
Kapr obecný
Karas obecný
Bolen dravý
Okoun říční
Candát obecný
Štika obecná
Sumec velký
Cejn velký
Jelec tloušť a Jelec jesen
Lín obecný
Ouklej obecná
Perlín ostrobřichý
Jeseter ruský
Vyza velká
•
•
•

100 cm
50 cm
110 cm
50 cm
110 cm
150 cm
2m
40 cm
80 cm
25 cm
25 cm
30 cm
160 cm
8m

20 kg
3 kg
15 kg
3 kg
15 kg
25 kg
100 kg
1 kg
4 kg
300 g
100 g
200 g
25 kg
1000 kg

40 let
10 let
15 let
8 let
21 let
15 let
30 let
30 let
25 let
10 let
8 let
12 let
50 let
100 let

Převeď všechny míry na cm, všechny hmotnosti na kg.
Vyhledej a seřaď 5 druhů ryb, které dorůstají největší délky, nejvyšší hmotnosti a
dožívají se nejvyššího věku.
Vyhledej zajímavosti o Vyze velké.

Najdete zde podvodní tunel o šířce 2 m a délce 8 m a výšce 3 m.

•
•

Vypočítej obsah průřezu tunelem ( podle obrázku)
Jaký má tunel objem?
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ŘEŠENÍ:
Ryby na Živé vodě žijí v expozičním jezeru o celkovém objemu 850 mᶟ.
•

•

Jak dlouhou stranu by měla krychle s takovým objemem?
V=a³
a = 3√ V
9,47 m
Zkus vymyslet i rozměry kvádru.
Třeba 17x5x10

Živá voda otevírá v 9.00 a zavírá v 17.00 v letní sezóně od 1. dubna do 31. října. Po - Ne
•

Kolik hodin denně, týdně, celkem o prázdninách mají otevřeno?
8 hodin, 56 hodin, 496 hodin

V zimní sezóně ( od 1. listopadu do 31. března) otevírají v 10.00 a zavírají v 16.00. Út - Ne
•

Kolik hodin denně, týdně a v únoru (2022) mají otevřeno?
6hodin, 36 hodin, 168 hodin

Na Živé vodě žijí tyto ryby.
Kapr obecný
Karas obecný
Bolen dravý
Okoun říční
Candát obecný
Štika obecná
Sumec velký
Cejn velký
Jelec tloušť a Jelec jesen
Lín obecný
Ouklej obecná
Perlín ostrobřichý
Jeseter ruský
Vyza velká
•
•

•

100 cm
50 cm
110 cm
5.
50 cm
110 cm
5.
150 cm
4.
2 m 200 cm 2.
40 cm
80 cm
25 cm
25 cm
30 cm
160 cm
3.
8 m 800 cm 1.

20 kg
3 kg
15 kg
3 kg
15 kg
25 kg
100 kg
1 kg
4 kg
300 g 0,3 kg
100 g 0,1 kg
200 g 0,2 kg
25 kg
1 t 1000 kg

4.
5.
5.
3.
2.

3.
1.

40 let
10 let
15 let
8 let
21 let
15 let
30 let
30 let
25 let
10 let
8 let
12 let
50 let
100 let

3.

4.
4.
5.

2.
1.

Převeď všechny míry na cm, všechny hmotnosti na kg.
Viz tabulka.
Vyhledej a seřaď 5 druhů ryb, které dorůstají největší délky, nejvyšší hmotnosti a
nejvyššího věku.
Viz tabulka.
Vyhledej zajímavosti o Vyze velké.
Pravý ruský kaviár….
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Najdete zde podvodní tunel o šířce 2 m a délce 8 m a výšce 3 m.

•

Vypočítej obsah průřezu.
S= π r²/2+a²
S= 5,57 m²

•

Jaký má tunel objem?
V =( π r²/2+a²).d
V=(3,14x1/2+4)x8
V= 44,56mᶟ
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Pratur (Bos Primigenius)

•

Vyjádři poměr souhlásek a samohlásek v latinském názvu.

Býci praturů dosahovali hmotnosti od 800 do 1000 kilogramů, samice byly zhruba o čtvrtinu menší.
•

Kolik mohla vážit samice?

Jejich výšku uvádějí autoři v posledních letech až 170 centimetrů, u krav přibližně 150 centimetrů.
•

O kolik procent byla kráva menší?

V Mezopotámii vyhynul pratur v 5. století před naším letopočtem, a to nejenom kvůli lovu, ale také
kvůli změnám klimatu. Ve 12. nebo 11. století před naším letopočtem vyhynuli pratuři v Egyptě.
Pratury zaznamenali i antičtí autoři. Řecký historik Herodotos popisuje kolem roku 450 před naším
letopočtem pratury v jižním Řecku a v Lybii. Ještě v 1. století našeho letopočtu přitom pratuři žili jižně
od Alp.
Přestože pratury chránily výnosy králů, již v 6. a 10. století vymizel v západní Evropě, ve 13. až 15.
století pak ve střední a východní Evropě. Ve Švédsku vyhynul pravděpodobně kolem roku 1300, v
Rumunsku archeologický výzkum potvrdil výskyt pratura ještě ve 14. až 15. století. Posledním
místem, kde pratuři přežili, bylo Polsko. Na sklonku 16. století přežili pratuři již jen v Jaktorowském
lese, kde poslední samice uhynula v roce 1627.
Na území současné České republiky byl pratur velmi hojně rozšířený. V období neolitu byl podle
archeologických nálezů v lidských sídlištích mnohdy dominantním druhem. V době bronzové je
početnost dokladů přítomnosti pratura na našem území již velice nízká.
Přesto se zachovaly i nálezy z přelomu raného a vrcholného středověku. Nejmladší nálezy pratura u
nás pocházejí například z Budče z 10. až 12. století, z Prahy-Vyšehradu z 10. až 11. století nebo z
Hrdlovky, kde jsou nálezy datovány až do první poloviny 13. století. K nejzajímavějším nálezům na
našem území patří lebka samice pratura z údolí Šárky v Praze se zachovalými mohutnými rohy, které
jsou přes 70 centimetrů dlouhé. Pratuři u nás vyhynuli v období 12. až 13. století v důsledku trvalého
tlaku člověka a konkurenci domácího dobytka.
•

Vytvoř časovou osu a zaznač do ní dobu a místo, vyhynutí pratura.
15

ŘEŠENÍ:
•

Vyjádři poměr souhlásek a samohlásek v latinském názvu.
8:6, 4:3

Býci praturů dosahovali hmotnosti od 800 do 1000 kilogramů, samice byly zhruba o čtvrtinu menší.
•

Kolik mohla vážit samice?
600 – 750 kg

Jejich výšku uvádějí autoři v posledních letech až 170 centimetrů, u krav přibližně 150 centimetrů.
•

O kolik procent byla kráva menší?
O 34%

V Mezopotámii vyhynul pratur v 5. století před naším letopočtem, a to nejenom kvůli lovu, ale také
kvůli změnám klimatu. Ve 12. nebo 11. století před naším letopočtem vyhynuli pratuři v Egyptě.
Pratury zaznamenali i antičtí autoři. Řecký historik Herodotos popisuje kolem roku 450 před naším
letopočtem pratury v jižním Řecku a v Lybii. Ještě v 1. století našeho letopočtu přitom pratuři žili jižně
od Alp.
Přestože pratury chránily výnosy králů, již v 6. až 10. století vymizel v západní Evropě, ve 13. až 15.
století pak ve střední a východní Evropě. Ve Švédsku vyhynul pravděpodobně kolem roku 1300, v
Rumunsku archeologický výzkum potvrdil výskyt pratura ještě ve 14. až 15. století. Posledním
místem, kde pratuři přežili, bylo Polsko. Na sklonku 16. století přežili pratuři již jen v Jaktorowském
lese, kde poslední samice uhynula v roce 1627.
Na území současné České republiky byl pratur velmi hojně rozšířený. V období neolitu byl podle
archeologických nálezů v lidských sídlištích mnohdy dominantním druhem. V době bronzové je
početnost dokladů přítomnosti pratura na našem území již velice nízká.
Přesto se zachovaly i nálezy z přelomu raného a vrcholného středověku. Nejmladší nálezy pratura u
nás pocházejí například z Budče z 10. až 12. století, z Prahy-Vyšehradu z 10. až 11. století nebo z
Hrdlovky, kde jsou nálezy datovány až do první poloviny 13. století. K nejzajímavějším nálezům na
našem území patří lebka samice pratura z údolí Šárky v Praze se zachovalými mohutnými rohy, které
jsou přes 70 centimetrů dlouhé. Pratuři u nás vyhynuli v období 12. až 13. století v důsledku trvalého
tlaku člověka a konkurenci domácího dobytka.
•

Vytvoř časovou osu a zaznač do ní dobu a místo, vyhynutí pratura.
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Jan Ámos Komenský
Přesné místo rodiště J. A. Komenského není známo. Jako pravděpodobná místa jeho narození se
uvádějí Uherský Brod, Nivnice a Komňa. Na mapě jsou vyznačeny tři body.
1. Památník J.A. Komenského - Komňa
2. Bartkův mlýn - Nivnice
3. Muzeum J.A. Komenského – Uherský Brod
•
•

Spoj tyto tři body a zapiš délku stran, velikost úhlů, vypočítej obvod a obsah vzniklého
trojúhelníka.
Totéž udělej s reálnou vzdáleností – vzdušnou čarou, kterou zjistíš pomocí měřítka na mapě.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.7298730&y=49.0011317&z=13&l=0
https://komensky.mjakub.cz/martin-komensky-idc40
https://komensky.mjakub.cz/zivot

Rodina jeho otce pocházela z Komňi. Odtud pravděpodobně pochází i pseudonym Komenský, který
jeho otec Martin přijal. Jejich rodinné příjmení však bylo:

•

Převeď římské číslice na arabské a čísla seřaď vzestupně. Doplň písmena.
E
CXXIX

E
DCXIV

S
XXIV

S
MDXX

G
CDVI

Z
XLVII
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J. A. Komenský se narodil roku 1592 a zemřel roku 1670.

•
•
•
•
•

Kolika let se dožil? Oba letopočty zapiš římskými číslicemi.
Ve kterém městě je pohřbený?
Ve které zemi město leží?
Najdi ho na mapě. Kolik je to kilometrů od místa tvého bydliště?
Najdi na mapě nejkratší cestu a zjisti, kolik hodin by trval výlet autem (bez přestávek)
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ŘEŠENÍ:

•

•

Spoj tyto tři body a zapiš délku stran, velikost úhlů, vypočítej obvod a obsah vzniklého
trojúhelníka. Záleží na velikosti při tisku/ promítání. Měřeno online úhloměrem.
UNK= 82°, NKU= 30°, KUN= 68°
O= a+b+c, S = c·vc/2
Totéž udělej s reálnou vzdáleností – vzdušnou čarou, kterou zjistíš pomocí měřítka na mapě.
1: 800

Rodina jeho otce pocházela z Komňi. Odtud pravděpodobně pochází i pseudonym Komenský, který
jeho otec Martin přijal. Jejich rodinné příjmení však bylo:

•

SZEGES

Převeď římské číslice na arabské a ty seřaď vzestupně. Doplň písmena.
E
CXXIX
129

E
DCXIV
614

S
XXIV
24

S
MDXX
1520

G
CDVI
406

Z
XLVII
47

J.A. Komenský se narodil roku 1592 a zemřel roku 1670.
•
•
•
•
•

Kolika let se dožil? Oba letopočty zapiš římskými číslicemi. 78 let. MDXCII, MDCLXX
Ve kterém městě je pohřbený? Naarden
Ve které zemi město leží? Nizozemsko
Najdi ho na mapě. Kolik je to kilometrů od místa tvého bydliště? cca 1000 km
Najdi nejkratší cestu a zjisti, kolik hodin by trval výlet autem (bez přestávek ) cca 11
hodin
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SEVER
Nejsevernější město ČR je Šluknov.

Napiš, kolik zde žije obyvatel:
•
•
•
•
•

Číslo je čtyřmístné
Na místě desítek je 100:50
Na místě tisíců je 25:5
A místě jednotek je 21:3
Na místě stovek je 49:7

Město leží v nadmořské výšce: Myslím si číslo, když od toho čísla odečtu 40 a pak vydělím
dvěma, vyjde mi 150. Jaké číslo jsem si na začátku myslela?

Zajímavé místo je šluknovský zámek. Je to „perla saské renesance“.

Roku ? byla první zmínka – jednalo se o dřevěné panské sídlo, k němuž náležel pivovar,
sladovna a zahrada, kde se pěstoval chmel.

? = – 400 – 87 – 250 – 75 – 300 – 75 – 300
Dále stojí za návštěvu i vyhlídka Židovský vrch. Ta byla postavena roku 2018 a cena této
stavby se vyšplhala na jistou částku. 50 % zaplatilo město a zbytek doplatilo MMR ČR. Kolik
tedy stavba stála, když MMR ČR zaplatilo 481 995 Kč.

Nejsevernější bod ČR

Nejsevernější bod ČR se nachází na území
osady zvané Severní v obci Lobendava
(Ústecký kraj, okres Děčín) a bývá často
označován jako “Nordkap”.
V obci Lobendava žije 60·5=
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Bonusový úkol: Zjisti celkovou délku hranic ČR.

ŘEŠENÍ:
Počet obyvatel: 5727
Nadmořská výška: 340 m.n.m.
Šluknovský zámek: 1487
Židovský vrch: 963 990 Kč
Lobendava: 300 obyvatel

Celková délka hranic: 2 326 872 m.
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JIH
Vylušti, jak se jmenuje nejjižnější město ČR pomocí Morseovky:

/…-/-.--/…/…/..//-…/.-./---/-..///
Toto město má dlouhou historii, ale povýšení na město se dočkalo teprve roku

....

To lehce vypočítáš, když víš, že v roce 2020 město oslavilo 150 let od povýšení.

V okolí města je krásná procházka Opatskou stezkou.
Trasa je dlouhá zhruba 3,5 km mírně svažitým terénem. Jak dlouho tuto příjemnou
procházku půjdeš, když víš, že průměrná rychlost chůze zdravého člověka v rovném terénu je
5 km/hod.

Nejjižnější místo ČR se jmenuje Horní Dvořiště.
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Má zajímavý vývoj počtu obyvatel. Začneme současnou situací. Podle ČSÚ zde žije 451
obyvatel (2021). Před deseti lety to bylo o 16 méně. Kolik zde žilo obyvatel v roce 2011?

_______________

Teď se podíváme do historie:
POČET OBYVATEL
1713: 490 duší
1843: 711 obyvatel (N)
1921: 907 obyvatel (130 Č, 738 N)
1930: 961 obyvatel (176 Č, 742 N, 42 cizinců)
1947: 747 obyvatel
1991: 414 obyvatel

Co všechno lze zjistit z těchto údajů? Vypočítej, o kolik se počet zvyšoval nebo snižoval
v daných letech.

Bonusový úkol: Zjisti vzdálenost nejjižnějšího a nejsevernějšího bodu ČR (vzdušnou čarou).
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ŘEŠENÍ:

Vyšší Brod byl povýšen na město roku 1870.

Opatská stezka: Zde není přesná odpověď. Údaje uvádí zhruba jednu hodinu. Záleží na
povrchu a rychlosti chůze. Lze o tématu diskutovat. Dále zjišťovat, za jak dlouho by trasu
někdo uběhnul, atd.

Horní Dvořiště mělo v roce 2011 467 obyvatel. Z historické tabulky lze vyčíst, že dříve se
nepočítali obyvatelé, ale duše, později se dělili podle národnosti, kdy bylo nejvyšší osídlení,
atd.
1713: 490 duší +221
1843: 711 obyvatel (N) +196
1921: 907 obyvatel (130 Č, 738 N) +54
1930: 961 obyvatel (176 Č, 742 N, 42 cizinců) -214
1947: 747 obyvatel -333
1991: 414 obyvatel

Bonusový úkol: 275 Km.
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VÝCHOD
Název nejvýchodnějšího města ČR vyluštíš pomocí následující šifry:

5/2 1/1 2/1 2/3 1/5 4/3 1/3 5/3 2/5
Asi se ti bude hodit klíč k luštění ☺:

Toto město má 3 partnerská města:

1 559 – 469 – 963 =

Km

po silnici A1 je to

19 + 22 + 45 + 16 + 32 =

Km

po silnici A4 je to

(2 · 50) + (2 · 30) + (1 · 3) =

Km

Siemianowice po silnici DK1 a S52 je to

Gogolin

Kysucké Nové Mesto po silnici E75 a silnici 11 je to

228 : 6 =

Km

Co jsou to vlastně partnerská města?
Vypočítej, jak jsou od nejvýchodnějšího města vzdálená. Do kterého města je to nejblíže?

Na katastru obce Bukovec se nachází nejvýchodnější bod ČR. Najdeme ho v okrese
Frýdek – Místek a má ? obyvatel.
? Víme, že 1/3 obyvatel se hlásí k polské národnosti a je to zhruba 467 obyvatel. Kolik zde tedy
žije celkem obyvatel?
25

Určitě by byl zážitek se na tomto místě ubytovat. Což jde v Roubence Bukovec:

Jedna noc zde stojí 2 800 Kč a maximální kapacita je 8 lidí.
+ 500 Kč za závěrečný úklid.

Kolik Kč zaplatí jeden člověk za noc bez úklidu?
Parta osmi kamarádů si pronajme chatu na 7 nocí. Kolik zaplatí
každý kamarád za celý pobyt?

Bonusový úkol: Zjisti, co jsou hraniční znaky a kolik jich je osázeno po délce hranic ČR.
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ŘEŠENÍ:

Nejvýchodnější město je Jablunkov.
Siemianowice po silnici DK1 a S52 je to 1 559 – 469 – 963 = 127 Km
po silnici A1 je to 19 + 22 + 45 + 16 + 32 = 134 Km

Gogolin

po silnici A4 je to (2 · 50) + (2 · 30) + (1 · 3) = 163 Km

Kysucké Nové Mesto po silnici E75 a silnici 11 je to 228 : 6 = 38 Km

Bukovec má 1 400 obyvatel. Pokud budou žáci počítat se zaokrouhlením (jak je to napsané),
tak to vychází na 1 401.
Ubytování v Roubence

2 800 : 8 = 350

2 800 · 7 = 19 600

19 600 : 8 = 2 450

Nesmíme zapomenout na úklid, ten se dá buď zaokrouhlit
500 : 8 = 62,5 nebo žáci mohou diskutovat o tom, kdo to zaplatí ☺

Bonusový úkol:

Hraniční znaky – širší termín pro všechny značky, které přímo nebo nepřímo vyznačují státní
hranici. ČR má 38 660 znaků.
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ZÁPAD
Nejzápadnější město ČR vyluštíš tak, že poskládáš správně velmi známé přísloví:

je

R

sluha

N

zlý

C

oheň

H

ale

I

pán

E

dobrý

A

Jednoznačná zmínka o založení města není zdokumentovaná. To pro nás ale není podstatné.
Nás zajímá rok, kdy byl ve městě založen cech tkalců, který předurčil další rozvoj města. V 19.
století bylo město slavné svou textilní výrobou, v místních továrnách se tkaly koberce, šály,
šátky, záclony, ubrusy a látky. Zboží bylo vyváženo do Ameriky, Afriky nebo Asie. Do Turecka
a Indie se vyvážely modláčky (perské koberce) pro mohamedány nebo závoje pro tanečnice.

Doplň čísla do číselných řad a dozvíš se rok:

28 21 15

10 6 3 ?

0 ? 12 18 24 30 36
23 19 14 10 ? 1 -4
? 11 21 31 41 51 61
Textilní průmysl zde prosperoval až do roku ?.
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? Vyber ze tří možností, jak doplnit rčení a potom z tabulky zjistíš výsledek:

•

Má se jako:

A) prase v žitě
B) kůl v plotě
C) traktor v bahně
•

Má máslo

D) na chlebu
E) na rohlíku
F) na hlavě
•

Má pro strach

G) jízdenku
H) maminku
I) uděláno
•

Má z ostudy

J) průjem
K) kabát
L) rýmu
A B C D E F G H I J K L
1 4 1 8 5 9 6 3 9 4 0 7
Nejzápadnější bod ČR leží jen kousek od obce Krásná u Aše.
V roce ? vyhrála celostátní soutěž „Vesnice roku“.
?
•
•
•
•
•

vyškrtej všechna trojciferná čísla
vyškrtej násobky tří
vyškrtej výsledky těchto dvou příkladů: 63 : 9 a 81 : 9 a 32 : 4
škrtni číslo, které začíná na „š“
škrtni číslo, které končí na „i“
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131
437
16
4

2
7
30
222

9
0
573
5

12
27
1
8

Bylo to poprvé, co vyhrála vesnice z ?
? Vypočítej příklady a výsledky seřaď vzestupně. Vyjde ti tajenka.

SKÉ
JE
LO
KRA
VAR
HO
KAR

8·5
9·8
3 ·7
5 · 10
9·4
7 ·6
6·3

Bonusový úkol: Zjisti, kolik je v ČR silničních a železničních hraničních přechodů.
Pokud budeš chtít, můžeš zjistit i kolik je letištních a říčních ☺
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ŘEŠENÍ:
Město Hranice
Cech tkalců byl založen roku 1651
Prosperoval až do roku 1990
Vítězství ve vesnici roku v roce 2015 poprvé v historii Karlovarského kraje.

Bonusový úkol:

Rakousko
Německo
Polsko
Slovensko
Celkem

silniční
16
34
28
15
93

železniční
4
10
6
6
26

Celkem
20
44
34
21
119

+ 18 letišť
+ 4 říční přechody
Informace jsou ze stránek www.czso.cz k datu 31.12. 2006
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ZAJÍMAVOSTI O ČR
Americký zahraniční institut řadí český jazyk jako 24 : 12 = nejobtížnější na světě.

Češi spotřebují celosvětově nejvíce piva na obyvatele – v roce 2018 to bylo
(2 · 15) + (3 · 20) + (4 · 5) + (5 · 5) + (5 · 5) – 19=

litrů na obyvatele.

Vůbec první pivovar tu vznikl již v roce 5 000 – 4 007 =
Každoročně se u nás pořádá několik pivních slavností.

ČR patří mezi nejméně nábožensky orientované státy na světě. Pouze 1/3 z 57 =
tvrdí, že věří v Boha.

% Čechů

Žije u nás více než (myslím si číslo, když k tomu číslu přičtu 465 000, vyjde mně milión, jaké
číslo jsem si myslel je výsledek) cizinců s výjimkou těch, kteří získali české občanství. 1/5
z miliónu cizinců žije v Praze.

František Burian a Arnold Jirásek založili v roce MCMXXVII první plastickou chirurgii.

V ČR je 1/10 z 140 památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Praha je známá jako město sto věží. Ve skutečnosti jich je ale k dnešku více než 50 · 10 =

Pražský hrad je se 1 000 – 900 + 800 – 700 + 600 – 500 + 400 = pokoji největším hradem v
Evropě.

Českou republiku přezdívají hlavním městem hradů. Těch je tu více, než je hodnota bankovky,
kde je Ema Destinová, což je nejvíce na světě.

32

ZAJÍMAVOSTI O ČR
ŘEŠENÍ:

Americký zahraniční institut řadí český jazyk jako druhý nejobtížnější na světě.

Češi spotřebují celosvětově nejvíce piva na obyvatele – v roce 2018 to bylo 141 litrů na
obyvatele.

Vůbec první pivovar tu vznikl již v roce 993. Každoročně se u nás pořádá několik pivních
slavností.

ČR patří mezi nejméně nábožensky orientované státy na světě. Pouze 19 % Čechů tvrdí, že věří
v Boha.

Žije u nás více než 535 000 cizinců s výjimkou těch, kteří získali české občanství. 200 000 cizinců
žije v Praze.

František Burian a Arnold Jirásek založili v roce 1927 první plastickou chirurgii.

V ČR je 14 památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Praha je známá jako město sto věží. Ve skutečnosti jich je ale k dnešku více než 500.

Pražský hrad je se 700 pokoji největším hradem v Evropě.

Českou republiku přezdívají hlavním městem hradů. Těch je tu více než 2000, což je nejvíce na
světě.
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www.regionhranice.cz
www.czso.cz
www.mapy.cz
www.zamek.mestosluknov.cz
www.vyhlidka-zidovsky-vrch.cz
www.mestovyssibrod.cz
www.hornidvoriste.cz
www.skaut-lisak.cz
www.jablunkov.cz
www.facebook.cz
www.nejvychodnejsi.cz
www.nejjiznejsi.cz
www.nejsevernejsi.cz
www.nejzapadnejsi.cz
www.smilingway.cz
www.kurzy.cz
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