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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 II. 
 

 

1. Archeoskanzen Modrá 
 

- nachází se na okraji vesnice Modrá v okrese Uherské Hradiště 
- jedná se o archeologický skanzen představující život obyvatel 

Velké Moravy 
- k jeho otevření došlo v roce 2004 
- archeoskanzen tvoří sídliště s palisádovým opevněním, bránou a 

strážními věžemi, uvnitř jsou repliky polozemnicových chat, 
řemeslnického okrsku, dům velmože tzv. palác, na návrší replika 
kostelíka 

- vedle samotných staveb se zde nachází také sakrální areál se 
slovanskými modlami, políčka a ohrady pro chov tehdejších zvířat 

 

Úkol č.1: 
Najdi a podívej se na www.youtube.com ( Archeoskanzen Modrá). 
 
 

2. Baťův kanál 
 
- neboli průplav Otrokovice – Rohatec je historická vodní cesta                

vybudovaná v letech 1935 – 1938 v délce 52 km 
- částečně vede po řece Moravě, jinde uměle vyhloubenými kanály 

s řadou pohyblivých jezů a plavebními komorami 
- hlavním materiálem dopravovaným po vodě byl lignit, který se 

spaloval v tepelné elektrárně, která zásobovala Baťovy závody 
- v dnešní době slouží kanál pro turisty 
- zastávky: Otrokovice, Spytihněv, Staré Město, Veselí nad 

Moravou, Vnorovy, Skalica 
 

Úkol č.2: 
Najdi a podívej se na www.youtube.com ( Baťův kanál – vodní cesta do 
srdce Moravy). 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


3. Hrad Buchlov 
 

- královský hrad stojící na jednom z nejvyšších vrcholků Chřibů (510 
m) nad Buchlovicemi 

- doba stavby hradu se odhaduje na 1. polovinu 13. století 
- v 16. století přestaven v renesančním slohu 
- hradu vévodí 35 m vysoká věž s otevřenou vyhlídkovou plochou, je 

zde výhled na Chřiby, Dolnomoravský úval, Hostýn, za dobrého 
počasí i na Pálavu 

- k hradu se váže pověst o lípě, která zázrakem prokázala nevinu 
zbrojnoše Vlčka nařčeného ze zrady – po odsouzení k smrti se 
dovolával zázraku a Božího soudu, znamením jeho neviny se stala 
mladá lípa, která po přesazení kořeny vzhůru znovu na jaře 
vypučela, dodnes je k vidění na nádvoří 

 

Úkol č.3: 
Najdi  a podívej se na www.youtube.com (HRAD BUCHLOV.mp4). 

 
 

4. Arcibiskupský zámek Kroměříž 
 

- barokní zámek pocházející zhruba z poloviny 17. století 
- patří k němu Podzámecká a Květná zahrada 
- celý komplex byl zapsán v roce 1998 na listinu světového 

přírodního a kulturního dědictví UNESCO 
- všechny místnosti v zámku jsou reprezentativní, umělecky 

nejhodnotnější je Manský sál, zámecká knihovna a sněnovna s 22 
barokními křišťálovými lustry 

- Podzámecká zahrada se nachází mezi zámkem a řekou Moravou, 
obsahuje rozsáhlé travnaté plochy, jezírko, unikátní sbírku stromů, 
je zde chováno malé množství živočichů 

- Květná zahrada byla založena v roce 1665, původní název byl 
Libosad, nachází se zde osmiboká rotunda, kolonáda, skleníky, 
kašny, labirynty,… vše řazené v přesné symetrii 

 

Úkol č.4: 
Najdi a podívej se na www.youtube.com ( Památka UNESCO 
Kroměříž). 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


Úkol č. 5: 
 
Zakroužkuj správnost nebo nesprávnost tvrzení. 
 
1.  Archeoskanzen Modrá představuje život obyvatel Velké Moravy. 
                                                                                         
                                                                                         ANO – NE 
 
2.  Archeoskanzen se nachází v okrese Kroměříž.         ANO – NE 
 
3.  Je zde sídliště s palisádovým opevněním, bránou a strážními  
     věžemi.                                                                      
                                                                                        ANO – NE 
 
4.  Baťův kanál vede po řece Dyji.                                  ANO – NE 
 
5.  Je to historická vodní cesta z Otrokovic do Rohatce. 
 
                                                                                        ANO – NE 
 
6.  Hrad Buchlov stojí na jednom z vrcholů Chřibů.        ANO – NE 
 
7.  K hradu Buchlov se váže pověst o dubu.                  ANO – NE 
 
8.  Barokní zámek v Kroměříži pochází ze 13. století.   ANO – NE 
 
9.  Zámek, podzámecká a Květná zahrada jsou na listině UNESCO. 
 
                                                                                        ANO – NE 
 
10. Původní název Květné zahrady byl Libosad.            ANO – NE 
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