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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na zajímavá místa a památky ve
zlínském kraji, na čtení s porozuměním a na odpovědi na
otázky s výběrem možností.

Zlínský kraj - zajímavosti I.
Zlínský kraj vznikl v roce 2001 a nachází se
zde 4 okresy – Zlín, Vsetín, Kroměříž a
Uherské Hradiště.
Příroda v tomto kraji je velmi rozmanitá od
pohoří ( Beskydy, Javorníky, Hostýnské a
Vizovické vrchy, Chřiby,…) až po nížiny kolem
řek ( Morava, Olšava, Dřevnice,…). Najdeme
zde CHKO ( Beskydy, Bílé Karpaty), hrady
(Buchlov, Malenovice), zříceniny ( Lukov,
Cimburk, Chlum), zámky ( Kroměříž, Vizovice, Buchlovice), poutní místa
( Velehrad, Hostýn) , muzea lidových staveb v přírodě ( Rožnov,
Pustevny, Rymice), větrné mlýny ( Rymice, Štípa), lázně ( Luhačovice,
Kostelec u Zlína, Ostrožská Nová Ves) a další zajímavosti, kterých je tu
velké množství.

1. Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm
-

muzeum bylo založeno v roce 1925
je to muzeum lidových staveb v přírodě
jedná se o druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě
části muzea jsou: Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a Valašská
dědina
- po celý rok probíhají v areálu akce inspirované folklofem, lidovými
zvyky a tradičními řemesly

Úkol č. 1:
Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do
vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

2. Poutní místo Hostýn
- Hostýn ( 734 m) je kopec v Hostýnských vrších
- leží asi 3 km od Bystřice pod Hostýnem nedaleko obce Chvalčov
- nachází se zde bazilika Nanebevzetí Panny Marie ( nad oltářem je
socha Panny Marie s Ježíškem, který vrhá blesky na Tatary – lidé
zde na Hostýnku našli útočiště před tatarskou armádou, která
v roce 1241 vtrhla na Moravu )
- dále je zde ubytovna pro poutníky, křížová cesta od Dušana
Jurkoviče, větrná elektrárna, vyhlídková věž

Úkol č. 2:
Zadej ve Wikipedii heslo Hostýn do vyhledávače a prohlédni si
obrázky ( větrná elektrárna a rozhledna, hostýnská bazilika, křížová
cesta od Dušana Jurkoviče).

3. Lázně Luhačovice
- Luhačovice leží 16 km jihovýchodně od Zlína
- jsou 4. největší lázně v Česku a největší na Moravě
- lázně vděčí za svůj věhlas především minerálním pramenům ( 6
přírodních) , nejznámější pramen je Vincentka
- léčí se zde lidé s nemocemi dýchacího ústrojí, trávením a obezitou
- na architektonické podobě Luhačovic se podílel mimo jiné
vynikající architekt Dušan Jurkovič

Úkol č. 3:
Zadej ve Wikipedii heslo Luhačovice do vyhledávače a prohlédni si
obrázky ( Jurkovičův dům a pramen Vincentka).

Úkol č. 4:
Zakroužkuj správnost nebo nesprávnost tvrzení.
1. Skanzen je muzeum lidových staveb v přírodě.

ANO - NE

2. Skanzen se nachází ve Frenštátu pod Radhoštěm.
ANO – NE
3. Části skanzenu jsou Dřevěná vesnice, Valašské městečko a
Mlýnská dolina.
ANO – NE
4. Hostýn je kopec v Beskydech.

ANO - NE

5. Nachází se zde bazilika Nanebevzetí Panny Marie.

ANO – NE

6. Nachází se zde křížová cesta od Dušana Jankoviče.
ANO - NE
7. Luhačovice leží západně od Zlína.

ANO – NE

8. Nejznámější pramen je Vincentka.

ANO – NE

9. Na architektonické podobě Luhačovic se podílel mimo jiné i Dušan
Jurkovič.
ANO – NE
10. Léčí se zde nemoci dýchacího ústrojí, trávení a obezita.
ANO - NE

Správné řešení:
Úkol č. 4:
Zakroužkuj správnost nebo nesprávnost tvrzení.
1. Skanzen je muzeum lidových staveb v přírodě.

ANO - NE

2. Skanzen se nachází ve Frenštátu pod Radhoštěm.
ANO – NE
3. Části skanzenu jsou Dřevěná vesnice, Valašské městečko a
Mlýnská dolina.
ANO – NE
4. Hostýn je kopec v Beskydech.

ANO - NE

5. Nachází se zde bazilika Nanebevzetí Panny Marie.

ANO – NE

6. Nachází se zde křížová cesta od Dušana Jankoviče.
ANO - NE
7. Luhačovice leží západně od Zlína.

ANO – NE

8. Nejznámější pramen je Vincentka.

ANO – NE

9. Na architektonické podobě Luhačovic se podílel mimo jiné i Dušan
Jurkovič.
ANO – NE
10. Léčí se zde nemoci dýchacího ústrojí, trávení a obezita.
ANO - NE
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