
 

 

PRACOVNÍ LIST č. 1 
 

Úvodní část  

ZNAČENÉ TURISTICKÉ TRASY 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Turistické značky 

Území Česka a Slovenska má jednu z nejdokonalejších a nejhust-
ších sítí turistického značení pro pěší turistiku. První české trasy 
byly vyznačeny Pohorskou jednotou Radhošť kolem roku 1884  
a Klubem českých turistů roku 1889. 
Klub českých turistů používá takzvané pásové značení čtyř barev 
– červené, modré, zelené a žluté, namalované zpravidla na stro-
mech, sloupech a jiných objektech. Pro místní trasy a okruhy 
existuje speciální místní značení – úhlopříčně rozdělené čtverce. 
Pro lyžaře (běžkaře) se užívá obdobné pásové značení stejných 
rozměrů jako pro pěší, avšak místo bílé barvy je k olemování ba-
revného pásu použito oranžové barvy. Pro cyklisty se používá 
jednak pásové značení se zvětšenými značkami a žlutými krajní-
mi pásy, nebo speciální silniční směrové značky žlutooranžové 
barvy. Zvláštním typem turistického značení jsou naučné stezky, 
které jsou značeny bílým čtvercem se šikmým zeleným pruhem. 
Naučné stezky jsou vybaveny i stojany s informacemi o přírod-
ních zajímavostech v okolí. V poslední době se objevují i značené 
stezky pro jezdce na koních. 
 

Mapové (topografické) značky 

Mapové značky jsou symboly, jimiž jsou v mapě vyznačovány objekty a 
útvary. Některé mapové značky se používají v různých typech map 
shodně nebo podobně a jsou tedy obecně srozumitelné, jiné mapové 
značky jsou stanoveny speciálně pro konkrétní typy nebo edice map.  
Výběr a provedení mapových značek závisí na typu a určení mapy: jiné 
objekty jsou vyznačeny na plánu města, jiné ve vojenských mapách, 
turistických mapách, automapách a autoatlasech, obecně zeměpis-
ných mapách, politicko-správních mapách nebo mapách pro jiné spe-
ciální účely. 



Vylušti osmisměrku: 
 

BANÁNY KŘÍŽ PES 
CESTA LES RYBA 
DÁLNICE LOS RÝN 
HABR LOSOS TRASA 
INDIÁN MAPA TRASA 
KÁMEN MASO ÚL 
KINO MLOCI UZEL 
KOČKA MLÝN VODA 
KOKON MRAK VŮL 
KOKOS NÁSEP  

 

V tajence najdeš jeden z důvodů, proč se turistické  
a mapové značky učit! 

 
 
 

 
________________________________________________________ 

 

Zkus popsat, jaký je rozdíl mezi turistickou a mapovou značkou: 

 
____________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Podívej se na mapu a zjisti, která naučná stezka prochází Rapšachem: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Jaká čísla cyklotras najdeš v našem nejbližším okolí? 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Čtení mapy: 

Zkus popsat podle mapy, jak bude vypadat tvoje cesta, když vyjdeš z Rapšachu po žluté turistické značce,  
a z Františkova budeš pokračovat po červené až k rybníku Hejtman. Co cestou uvidíš? Půjdeš do kopce nebo 
z kopce? Na kterou světovou stranu převážně půjdeš? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

D K Ř Í Ž P T R A S A T 

Á L O S N Á S E P S E P 

L H A B R S U U Z E L R 

N I L O S O S K Á M E N 

I R Y B A V S T R A S A 

C R T I N Á C K O K O S 

E K Ý Ý É Z O A M A P A 

A Z L N Á N N R V O D A 

T M A S O A I M L O C I 

S V O K O Č K A L Ů V D 

E Y O Ú L K Y N Á N A B 

C K L E S A I N D I Á N 



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 2 
 

Úvodní část  

RAPŠACH V ČÍSLECH 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

Vývoj počtu obyvatel: 

V grafu je znázorněn vývoj počtu obyvatel v Rapšachu. Zkus napsat, co dokážeš 
z grafu vyčíst. 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Co vyčteš o Rapšachu z učebnice? 

 
Kolik měl Rapšach obyvatel při sčítání lidu v roce 2001? _________________________________ 
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Počet obyvatel Rapšachu 

Rok      1938          1945         1953        1963          1991          2001        2011 



Jaká je výměra katastru obce Rapšach v km2? _________________________________________ 
 
Jaká je největší nadmořská výška Rapšachu? __________________________________________ 
 
Kolik let letos uplynulo od první písemné zmínky o Rapšachu? _____________________________ 
 

Práce s grafem: 

Najdi v učebnici počty obytných stavení v jednotlivých letech. 
 

 
 

Zjisti na mapě nebo na internetu: 

Jaká je vzdálenost z Rapšachu do: 
 

 Suchdola nad Lužnicí 
o po silnici ____________ 

 
o vzdušná ____________ 

 Třeboně 
o po silnici ____________ 

 
o vzdušná ____________ 

 Českých Budějovic 
o po silnici ____________ 

 
o vzdušná ____________ 

  

Rok 1784 Rok 1835 Rok 1840 Rok 1870 Rok 1908 Rok 1930

Obytná stavení 



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 3 
 

Úvodní část  

„SVĚT“ KOLEM RAPŠACHU 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

 

Cesta kolem světa: 

Zkuste naplánovat z Rapšachu trasu tak, abyste prošli „celý svět“ a vrátili se zase do 
Rapšachu. Pak změřte na internetu délku trasy (pokud nevíte jak, tak si nechte pora-
dit od vyučujících).  

 
Délka trasy je: _________________ km 
 

 Za jak dlouho tuto trasu objedete na kole při průměrné rychlost 15 km/h?  
 

___________________________ 
 

 Za jak dlouho ji obejdete pěšky při průměrné rychlosti 4 km/h, když si cestou uděláte jednu  
 
půlhodinovou zastávku? _____________________ 



Svět a my (zjisti na internetu, na mapě nebo v atlase): 

Jaká je vzdušná vzdálenost mezi „naší“ Paříží a „naším New Yorkem, a mezi Paříží a New Yorkem ve skuteč-

nosti? 

„Naše“ vzdálenost: ____________________    Skutečná vzdálenost: _________________________ 

 

Staň se malířem: 

V tajence křížovky je jedna obec, která má ve světě svého dvojníka. Až křížovku vyluštíte, zkuste nakreslit, 
jak si toto město představujete (nebo jak jste ho poznali při své návštěvě). Pod obrázek připište, co o něm 
víte. A proč se asi „naše“ obec jmenuje právě tak? 
 

 

1. Zvíře pro toreadora 

2. Jsou tam stromy 

3. Tropické ovoce 

4. Bavlna, plátno, manšestr,…  

5. Hází se tam šipky 

6. Hazardní karetní hra 

7. Má to čert 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 4 
 

Úvodní část  

ABSOLUTNÍ GEOGRAFICKÁ POLOHA 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 
 

URČENÍ ABSOLUTNÍ GEOGRAFICKÉ POLOHY 
Absolutní geografickou polohu lze vyčíst z mapy, ale není to příliš přesné. My si ukážeme, jak to udělat po-
mocí internetu. 

 

 

 
1. Najdi si na internetu stránku 

www.mapy.cz a do vyhledávače zadej 
jméno obce, kterou hledáš 

 2. Klikni na „Místa, lokality a body“ 
Pak na symbol GPS. 

   

 

 

 
3. Vyber na mapě místo, u kterého chceš zjis-

tit absolutní geografickou polohu,  
a klikni na něj (třeba střed obce). 

 4. Ve vyskakovacím okně se ti objeví souřad-
nice absolutní geografické polohy. 

http://www.mapy.cz/


Práce s internetem (a nejen s ním): 

 Napiš svou přesnou adresu: ___________________________________________ 

 Najdi na stránkách www.mapy.cz své bydliště, a na další řádku zapiš jeho země-
pisné souřadnice, které najdeš podle návodu na předchozí straně: 

 

 Na stejných stránkách najdi zeměpisné souřadnice: 
o obecního (městského) úřadu vaší obce ______________________________________________ 
o kostela ve vaší obci _____________________________________________________________ 
o naší školy _____________________________________________________________________ 
o křižovatky silnice Rapšach – Dvory n. Luž. se silnicí Suchdol n. Luž. – Neu-Nagelberg 
________________________________________________________________________________ 
o autokempu „U Pískovny“ ________________________________________________________ 

 

Otázka pro ty, kteří to nemají rádi jednoduché 

Kterou rakouskou obcí, nejbližší k Rapšachu, prochází 15. poledník? Dokážeš to najít pomocí internetu? 
 
 

V tajence křížovky se dozvíš, co znamená zkratka GPS. Zkus ji pak přeložit do češtiny! 

 
 
  

1          Školní pomůcka 

2          Najdu tam, jak se řekne anglicky třeba „sova“ 

3          Pouťová atrakce 

4          Dívčí jméno (4. 12.) 

5          Zahradní květina 

6          Český lidový tanec 

7          ----- 

8          Fotbal česky 

9          Hra na ledě 

10          Strunný hudební nástroj 

11          Na stromě roste… 

12          Součást zimního oblečení 

13          Mužské ruské jméno 

14          Opak půlnoci 

15          Popsané svázané listy 

16          Nástroj zámečníka 

17          Jan 

18          Velký lidoop 

19          ----- 

20          V galerii je… 

21          Malý pytel 

22          Návštěvník restaurace 

23          Zařízení na ubytování 

24          V tomto roce 

25          Pták, který na rybnících loví ryby 

           

http://www.mapy.cz/


 

 

PRACOVNÍ LIST č. 5 
 

Úvodní část  

RELATIVNÍ GEOGRAFICKÁ POLOHA 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

Staň se průvodcem: 

 
Zkus se stát průvodcem a popiš cizinci pomocí relativní geografické polohy, kde by našel Rapšach.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pokud nejsi z Rapšachu, zkus ještě popsat relativní geografickou polohu své obce: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 



Změna relativní geografické polohy: 

Dokážeš vymyslet nějaké příklady, jak se může změnit relativní geografická poloha obce? (Něco najdeš urči-

tě i v učebnici.) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 6 
 

Úvodní část  

RAPŠACH NA MAPÁCH 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

Obrysová mapa: 

 
Do obrysové mapy České republiky zakresli Rapšach, Prahu, České Budějovice a Třeboň.  

Co vyčteme v atlasu: 

Najdeme Rapšach ve školním atlasu? A pokud ho nenajdeme, tak proč? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 



Zkus přesto odhadnout, kde by na mapě ČR v atlase asi Rapšach ležel, a změř jeho vzdušnou vzdálenost od: 
 

 Prahy   _____________________ km 
 

 Gmündu _____________________ km 
 

 Zwettelu _____________________ km 
 
 

Měřítko mapy: 

Zjisti, jaké měřítko má mapa ČR ve školním atlase. Pak vezmi jakoukoli turistickou mapu, na níž je Rapšach, 
a zjisti její měřítko. 
 
Která mapa je podrobnější? ________________________________________________________________ 
 
Jak to poznáme z měřítka mapy? ____________________________________________________________ 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 7 
 

Úvodní část  

OBCE KOLEM RAPŠACHU I. 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

Největší obec v našem okolí: 

 
Legenda: 
1. Zkameněliny 
2. Utěsněná válcovitá nádoba, sloužící  
k přechovávání kapalin i jiných látek 
3. Základní potravina 
4. Strom, na kterém roste žalud 
5. Automatická palná zbraň 
6. Místo kde se těží (např. kámen) 
7. Výbušnina 
8. Sbor válečných sil 
9. Dopravní prostředek vzdušné dopravy 
10. Mylná představa 
11. Hornina, která obsahuje slídu, kře-
men a živec 
12. Bezobratlý živočich žijící v půdě 
13. Člověk s vyšším inteligenčním kvoci-
entem než 140 
14. Finská firma vyrábějící mobily 
15. Když spojíme měď a ….., vznikne 
bronz 
16. Sladké pečivo tmavě hnědé barvy 
 
 

Jakou výměru katastrálního území má obec, která vám vyšla v tajence? _____________________________ 

Kolik má obyvatel? 

___________________________________________________________________ 

Je to město, nebo obec? _______________________________________________  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               



Zkus popsat turistické zajímavosti této obce: 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Jaké jsou tu pracovní příležitosti? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Jaké jsou tu SLUŽBY? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 8 
 

Úvodní část  

OBCE KOLEM RAPŠACHU II. 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

V které obci žiješ? 

 
LEGENDA: 

1) JE TO PŘED BARÁKEM 

2) TEČE TO Z KOHOUTKU 

3) PODPÍRÁ NÁM TO TĚLO  

4) PEČE SE NA TOM MASO 

5) DĚLÁ TO MÉÉÉÉÉÉ A JE JICH VÍC 

6) SEVERSKÝ STÁT 

7) ZKÁČE SE S TÍM Z LETADLA 

8) CHODÍ SE PO TOM DO JINÉHO PATRA 

9) TĚŽÍ SE TAM KÁMEN 

10) STŘELNÁ ZBRAN NA ŠÍPY 

11) KOV 

12) DOLNÍ KONČETINY 

13) V NOCI JE ….. 

14) OPAK STARTU 

15) JINAK LUDMILA 

 
  

1          

2          

3          

4          

5          

          

6          

7          

8          

          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          



1) opak kluka 

2) zavazuješ s tím něco 

3) opak holky 

4) létá to 

5) myje se v tom nádobí 

6) je to pohádková postavička v červeném  

7) já a … 

Až vyluštíš tajenky, napiš na dolní řádek, ve které obci žiješ (pokud není v tajence, 
vůbec nevadí…): 

__________________________________________________________________ 

 

Co víte o své obci? 

 
Jaký je ve vaší obci počet obyvatel?   __________________________________ 
 
Jak se jmenuje starosta (starostka) obce? __________________________________ 
 
Čím byste do své obce nalákali turisty? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Vyfotografuj svou obec a nejzajímavější foto nalep sem:  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 1 
 

Dějepisná část 

HISTORIE VITORAZSKA 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

Jak se říká naší oblasti: 

Název najdeš v tajence křížovky. 
 

1. Místo, kde se kovají koně 

2. Honosný dům 

3. Drží loď na místě v přístavu 

4. Nosí se tam dopisy 

5. Kamenný nebo dřevěný žlab 

6. Naše hlavní město 

7. Domácí zvíře 

8. Vede přes řeku 

9. Domácí… 

10. Důležitá kapalina 

 
 
Podle čeho prý dostala oblast v tajence své jméno? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Po jaké bitvě přestala být součástí českého království? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Kolik let byla tato oblast ještě nakrátko česká mezi roky 1320 až 1470? 
 
_______________________________________________________________________________________ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        



Jakou smlouvou byla tato oblast rozdělena mezi Rakousko a Československo? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Kolik obcí připadlo po rozdělení naší republice? Žiješ v některé z nich? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Přesně od kterého dne je Rapšach český? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Staňte se kresličem 

Překreslete do rámečku mapu ze strany 21 v učebnici a zakreslete do ní obec, ve které žijete. Ležela vaše  
 
obec na území bývalého Vitorazska? ________________________________________ 
 
 
 
 
  

 



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 2 
 

Dějepisná část 

OD NEJSTARŠÍ HISTORIE 

K VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ 

VÁLKY 
 

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Vybírej slova hodící se do textu: (slova na výběr jsou dole pod  

textem). 

Po přijetí ______________si řezenští ______________ začali přivlastňovat právo 
rozhodovat o zdejší oblasti v církevních_________________, a když podporová-

ni____________ císaři začínají uplatňovat i _____________ světské, vstupuje s nimi do boje Vitoradův 
syn_______________. 
 
křesťanství, , Stavitah, německými, záležitostech, nároky, biskupové 
 

Vypiš písmena podle čísel (bez CH, háčků i čárek). Očísluj si písmena abecedy  

a vylušti tajenku. 

Na konci 11. století začíná česká kolonizace (1. tajenka), které však na (2. tajenka) narazila na kolonizaci 
německou. 
1. tajenka 
19,15,8,18,1,14,9,4,9 
2. tajenka  
22,9,20,15,18,1,10,19,11,21 
 

Vylušti: 

kzrtv/ioaso mělo s českým státem znovu společné njd/ěiy od roku 1526, kdy vzniklo krbbh/asusé soustátí. 
Celé Dolní Rakousko se při rozpadu habsburské monarchie dne 21. 10. 1918 stalo součástí německého Ra-
kouska. 
 

  



Zapiš za vynechanou část textu, co se hodí (slova na výběr jsou dole pod textem): 

Vznik___________ Rapšachu nemůže být přesně určen, protože o jeho_____________ nejsou dochovány 
žádné_____________. V místě, kde se dnes___________ rozkládá, bylo ve ______________ geologických 
dobách _____________________ které vyplňovalo velkou část_____________. 
 
obce, jezero, zprávy, starších, Rapšach, Vitorazska, založení 
 
 

Vylušti: 

Názory na dobu vzniku obce se liší, rapšašská kronika uvádí, že se tak stalo koncem 13. století, kdy sem 
ák/rl lyeP/řms aaO/tkr začal zvát německé kolonisty. 
 

Vylušti: 

 

Ě A K O N F E D E R A C E F C 

T Č E S K O S L O V E N S K O 

S E M I A L M M N G H E S O M 

I L R E P U B L I K A O P S Á 

N A V Z M P O M N Í K O O T K 

E K L N H Q U R S Ř T U L E S 

L P Š W A R V X B D Y F E L L 

Á I D E S K A T E N T Á T H Ě 

P Ř I P O J E N Í I A CH Í Ň Ň 

S CH A Š P A R Z I K M U N D A 

L N Á H R O B N Í C F U N X P 

K F Y M U M Í R Á Č E K G F Š 

I V I T O R A Z S K O P A J L 

 

Najdi a vyškrtej uvedená slova:

ATENTÁT  
ČESKOSLOVENSKO 
DESKA 
HRANICE 
CHŘIPKA 
KONFEDERACE  

KOSTEL  
NÁHROBNÍ 
POMNÍK 
PŘIPOJENÍ 
RAPŠACH  
REPUBLIKA 

SPÁLENIŠTĚ 
SMLOUVA 
STOLETÍ 
ŠPANĚLSKÁ 
VITORAZSKO 
ZIKMUND 

 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 3 
 

Dějepisná část 

I. SVĚTOVÁ VÁLKA  

A PŘIPOJENÍ VITORAZSKA  

K ČSR 
 

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Přečti text a pak ho poskládej popořadě podle čísel: 

1. Dne 
3. spáchali 
10. následníka 
4. v 
7. nacionalisté 
12. trůn 
2. 28. 6. 1914 
5. Sarajevu 
15. d´Este 
8. atentát                        
11. rakouského     
14. Ferdinanda 
6. srbští 
13. Františka 
9. na 

 

 Vylušti: 

Rakousko-Uhersko o (tajenka) později odpovědělo 
vyhlášením války v Srbsku. 
csm/ěí 
 

Připiš slova vypsaná níže do uvedeného textu: 

_____, kteří byli ________, začali uspořádávat své _________ záležitosti, někde psali poslední______.  
 
povoláni, vůli, muži, rodinné 
 



Vyškrtej všechna písmena f: 

Vf rfofcfef 1918 bfyfl vfífcfe nfefž pfofčfeft úfmfrftfí (97) ofpfrfoftfif rfofkfu 
pfřfefdfchfáfzfefjfífcfífmfu. 

 

František Ferdinand d´Este a Jára Cimrman: 

S českým géniem Járou Cimrmanem je spojeno i povědomí o tom, že s odporem 
vyučoval děti následníka císařského trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Tajně je 
přitom učil píseň Hej, Slované a vštěpoval jim, že monarchie je zřízení prohnilé. 
Tvým úkolem je vypátrat místa v našem okolí, která jsou spojena se jménem 
Františka Ferdinanda d´Este. Ptej se rodičů, zkus internet… 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mimochodem – žil opravdu Jára Cimrman?  

Co o něm víš? A z kterého filmu je jeho výše popsané setkání s Ferdinandem d´Este? 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 4 
 

Dějepisná část 

OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Vyhledej v rozházených písmenech slova: 

a) Obec Rapšach byla dne 31. 7. 1920 připojena k okresní politické správě OŇEBTŘ 
 
__________________________________________________________________ 

 
 
b) Přes PARŠCHA se přehnala bouře s krupobitím 4. 7. 1923, zničila přes 90 % stromků. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
c) V létě roku 1929 byla provedena CEZALINAKA náměstí v délce 100 m. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
d) Příčinou k odmítání zavedení TŘINYEKEL v obci byla nedůvěra obyvatel k nevyzkoušením novotám a chu-
doba kraje. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
e) 8. 6. 1933 byla dokončena ELTRICEKAFIEK a ihned poté v obci přibylo radiopřijímačů. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
f) Počátkem 30. let se s narůstajícím hospodářskou ÍZIRK zhoršilo postavení a životní úroveň obyvatel. 
 
________________________________________________________________ 
 
  



Vybarvi historický obrázek: 

 

 
 
 

Vysvětli význam těchto slov: 

 
Podloudnictví_______________________________________________________________________ 
 
Cukerín____________________________________________________________________________ 
 
Usedlost___________________________________________________________________________ 
 
Poštmistr__________________________________________________________________________ 
 
Kampelička_________________________________________________________________________ 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 5 
 

Dějepisná část 

OBDOBÍ DRUHÉ REPUBLIKY  

A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

Zaškrtni správná města a vesnice, která byla zabrána po  

30. září roku 1938: 

České Velenice   Kunšach 
Františkov    Klikov 
Huť     Nakolice 
Nová Ves nad Lužnicí   Krabonoš 
Rapšach    Tušť 
Německé    Třeboň 
Vyšná     Trpnouze 
Halámky    Vochůzky 
Dvory nad Lužnicí   Kunžak 
 

Nakresli svou představu o tom, jak mohly hranice procházet jednotlivými domy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



Doplňte chybějící slova do textu: 

V noci na …… října byla v osadě  ………………..  ………………. Škola …………….. …………. . Zdejší muži přidělení  ke 
Stráži obrany státu přebíhali ve ……………….. výstroji se ………………  v  …………….  k  ……………….  do bývalého  
…………………. . 
 

 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 6 
 

Dějepisná část 

PRVNÍ VYSÍDLENÍ – ROK 1945 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Doplň správné odpovědi: 

 Kdo a kde začal organizovat vysídlení Němců? 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 Co se konalo v Rapšachu dne 17. června 1945? 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 Kolik rodin se přistěhovalo do Rapšachu dne 25. června 1945? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Vybarvi stejnou barvou to, co k sobě patří: 

 
Stav v obci Rapšachu podle četnické stanice z 30. října 1945: 

 

Po provedení odsunu zůstalo na Rapšachu  58 

Odsunuto bylo 125 

Vrátilo se dosud 946 

Nově do obce přišlo po odsunu 1129 

Nynější stav je  974 

 

Zaškrtni ANO/NE(podle toho co je, nebo není správně): 

1 Dne 19. 5. 1945 byl v Rapšachu ustanoven 1. MNV, který měl 70 členů. ANO NE 

2 Dne 12. 5. spáchala ve Františkově sebevraždu rodina SSmana Johanna Schmiedingera. ANO NE 

3 14 kolaborantů si muselo vykopat v Tušti hrob, poté byli samopalem postříleni. ANO NE 

4 Lidé v obci byli spokojeni s jednáním MNV. ANO NE 

5 Dne 3. 9. 1945 byla sestavena z členů rady místní vyšetřovací komise. ANO NE 

6 Komise neměla doporučovat a zamítat žádosti o obnovení československé státní příslušnosti. ANO NE 



  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 7 
 

Dějepisná část 

POVÁLEČNÉ ZMĚNY 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Vylušti: 

1. V roce (tajenka) se obyvatelé Rapšachu snaží napravit válečné škody a vrátit se ke 
svému každodennímu životu. 
 

8288218288298288284828228682882 
Vyškrtej dvě čísla, která jsou v šifře nejčastěji. 
 
 
2. Okamžitě začaly být odstraňovány (tajenka) 
 
ysipán ékceměn 
a 
yklubat 
 
 
3. Byla zvolena (1. tajenka), (2. tajenka), (3. tajenka) a (4. tajenka). 
 
1. tajenka 
vtb/yoá 
 

2. tajenka 
nulk/utrí 
 

3. tajenka 
neas/tvbí 
 

4. tajenka 
smk/oie

 
 
4. V roce 1948 se dalo Československo na cestu "(tajenka)". 
 
 

U D O V Á 
B L I S N 
 A U M Í 
 I C O S 

 
  



5. V polovině května 1949 zahájilo konečně v Rapšachu provoz stálé státní (tajenka). 
 

KOLO 
INDIÁN 
NUDLE 
OBRAZ 

 
Vezmi z každého slova první písmeno a vylušti tajenku. 
 
 
 
6. Od 1. ledna (tajenka) převzal stát od církve vedení matrik osob narozených, oddaných a zemřelých. 
 
82821282829828882582228082 
 
Vyškrtej čísla, která jsou zde nejčastěji. 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 8 
 

Dějepisná část 

DRUHÉ VYSÍDLENÍ – ROK 

1952 A 1953  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Doplň do textu níže uvedená slova:  

V roce 1952 bylo vysídleno prvních 16 ________ do vnitrozemí, brzy je měli následo-
vat další. 
 
Dne 5. 3. 1953 zemřel _______, dne 14. 3. ho následoval prezident Československa________. Novým prezi-
dentem byl zvolen _______. 
 
Dne 3. 5. 1953 se konala schůze rady_____ za přítomnosti členů rady, příslušníků pohraniční stráže a okres-
ního ________. Ten zdůraznil nutnost __________ zabezpečení státních hranic a žádal o těsnou spolupráci 
při provádění této _______. 
 
Akce byla zahájena agitační kampaní dne 19. 5. MNV byli přiděleny tyto úkoly: a) zajistit _________ a stra-
vování agitační kolony, b) pomoci v přesvědčování kampani, c) získání pomocných pracovních sil při přesu-
nu, d) založit prosperující socialistické ________ za účinné finanční pomoci státu. Rada MNV přislíbila plnou 
pomoc. 
 

J. V. Stalin, A. Zápotocký, MNV, tajemníka, K. Gottwald, akce, ubytování, hospodářství,  
zemědělců, bezpečnostního 

 
 
 

Vylušti šifry: 

(nápověda: 1=a……26=z, bez písmene Q) 
 
a) 4/18/21/8/5//22/25/19/10/4/13/5/15/10//- 18/16/12//20/10/19/10/3// 
b)21/3/5/2/15/3/5// 26// 18/1/17/19/1/9/21 
 
 
  



Vypiš slovo, které ti vyjde po nalezení čáry na řádek uvedený níže: 

 
 

 
 

______________ 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 9 
 

Dějepisná část 

OD ROKU 1954  

DO ROKU 1989  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Padesátá léta 

Doplň větu:  

V ………………. MNV vyjádřilo souhlas, aby se obec Rapšach přejmenovala na obec 
........................ 
 
V ……………….. se znovu jednalo o novém pojmenování obce, tentokrát na jméno……………………….. 
 

Rozlušti šifry : 

Eaiiteelkrfkc- ……………………………. Orileamce- ……………………………………………… 
 
Nívark- …………………………………….. Bvraikgeárdcnuífk- …………………………………. 
 

Šedesátá léta 

Doplň věty: 

V ................... 1961 poslaly pozemní stavby z …………….. do …………….skupinu pracovníku s vrtnou soupravou, 
aby prozkoumala půdu do hloubky ……………… 
 
Vrty všude narazily na silnou vrstvu……………… ……………… a pod ním na ……………………….. 
 

Vyjmenuj alespoň pět osad, které patří k Rapšachu:  

 
 
 
 
 



Sedmdesátá léta  

Doplň věty: 

Výsledky sčítání lidu sdělují následující údaje: v Rapšachu je ………… bytů, z toho …….. v bytových jádrech.  
 
Vlastní koupelna je v ……… bytech, vodovod ve …………. , elektřina v…………….., chladnička ve  ……………..,  
 
televizor ve ……………… a vysavač v ……….. bytech.  
 

Kdy byla opravena fasáda kostela ?  

a) v říjnu 1978 
b) v lednu 1976 
c) v srpnu 1970 
 

Osmdesátá léta 

V roce 1980 došlo ke sloučení dvou obcí. Víš, o jaké obce se jednalo?  

 
 
 
 

Zaškrtni správnou odpověď: 

a) V roce 1980 Rapšach zaniká jako samostatná obec a stává se osadou střediskové obce Třeboň 
b) V roce 1989 Rapšach zaniká jako samostatná obec a stává se osadou střediskové obce Halámky 
c) V roce 1985 Rapšach zaniká jako samostatná obec a stává se osadou střediskové obce Suchdol nad Lužni-
cí. 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 10 
 

Dějepisná část 

SAMETOVÁ REVOLUCE  

A POREVOLUČNÍ ZMĚNY  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 
 

Kroužkovací test: 

1. 1. prezidentem ČR byl: 
a) Edvard Beneš  
b) Václav Havel 
c) Tomáš Garrigue Masaryk 
 
2.  V kterých letech vládl 1. prezident ČR: 
a)  1989 – 1992  
b)  1862 – 1999 
c)  1993 – 2003 
 
 3.  V obci v roce 1990 pracovala tato společenská a zájmová organizace: 
a)  Vlastenecko – národopisné sdružení Obce baráčníků „Vitoraz“ 
b)  Vlastenectví – národopisného sdružení Obce baráčníků „Vitokaz“ 
 

Doplň správné odpovědi:  

1) Od 1. 1. roku 1991 byl Rapšach ……….. obcí. 
 
2) Místní lidová knihovna obsahovala přes …….. svazků. 
 
3) V obci se objevila první vlna …………………. 
 
  



Spoj k sobě správné odpovědi:  

 
Ve volbách v Rapšachu zvítězila                             základní školy 
 
1. ledna 1993 zaniklo       zhoršovala 
 
Uplynulo 70. let od položení základního kamene            hřbitova a požární nádrže 
 
1. 7. 1993 byla z bývalého statku založena firma             Československo 
 
13. 9. 1998 se konal sraz                                    KODAVO  
 
V roce 1999 proběhla oprava       rodáků 
 
Dopravní obslužnost v obci se rok od roku     firma AGRO Vitoraz 
 
V prosinci byla založena soukromá firma     ČSSD 
 

 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 11 
 

Dějepisná část 

PRVNÍ DESETILETÍ  

21. STOLETÍ  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 
1. Druhý a třetí srpnový týden 2002 se Českou republikou se přehnala jako smršť (ta-
jenka). 
 
Pákáoákávákáoákádákáeákáňáká 
Vyškrtej všechna písmena á, k 
 
 
2. K nejdůležitějším akcím roku patřila (1. tajenka) a (2. tajenka). 
 
1. tajenka 
Pjljyjnjojfjijkjajcjej ojbjcje 
 
2. tajenka 
Sjtjajvjbjaj jčjijsjtjijčjkjyj ojdjpjajdjnjíjcjh vjojd 
Vyškrtej jedno písmeno, které je zde nejčastěji. 
 
 
3. V květnu 2003 přistoupila naše obec do nově založeného svazku Vitorazsko, jehož členy jsou: 
ecinelev ékseč 
ícinžul dan lodhcus 
hcašpar 
ícinžul dan yrovd 
ykmálah 
a 
ecinarh 
 
 
4. V roce 2005 prvního porevolučního starostu Františka Šetku vystřídala ve funkci (tajenka). 
 
áočvanL/ekCrkv 
 
  



5. V neděli 8. dubna 2007 proběhl s velkým úspěchem mezi 10 - 14 hodinou první (tajenka). 
Připravili ho žáci a učitelé Základní a Mateřské školy v Rapšachu spolu s obecním úřadem. 
 
E L I K O 

V R M A N  

  A K R O 

  J Í N Č 

 
 
6. V roce 2008 se prováděla částečná rekonstrukce místní komunikace a budovy (tajenka). 
 
KOLOTOČ 
OBRUČ 
TELEVIZE 
MCDONALD 
KNIHA 
VÍRA 
OHRADA 
KOMÁR 
 
DÚM 
OŘ 
KABEL 
ODPAD 
SUD 
Vezmi každé druhé písmeno ze slova a vyřeš tajenku.  
 
7. Určitě největší akcí roku však bylo uspořádání hudebně tanečního festivalu, který na počest patrona zdej-
šího (1. tajenka) dostal název (2. tajenka). 
 
1. tajenka 
lto/ksea 
 
2. tajenka 
 
      Z 

H R A I  

O Í N K 

D N U M 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 12 
 

Dějepisná část 

SOUČASNOST A VÝHLED  

DO BUDOUCNOSTI  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 
Diskutujte o tom, jak se změnila rapšašská náves.  

FOTO STARÉ NÁVSI   

 

FOTO NOVÉ NÁVSI  

 
Napište tři nebo čtyři rozdíly:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 



Kolik žije nyní v Rapšachu obyvatel? 

a) 660  
b) 1500 
c) 560  
 

 

Nakresli do rámečku, jak by sis představoval Rapšach: 

 
   



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 13 
 

Dějepisná část 

ŠKOLSTVÍ V RAPŠACHU  

DO ROKU 1920  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

V jakých číslech budov se učilo? Vyznač na mapě. 

 

V jakém roce byla založena první škola, kolik měla tříd a čím byl jejich učitel? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Z jakých vesnic/měst navštěvovaly děti školu v Rapšachu? 

  
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 



Kdo spravoval školu v Rapšachu? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Jaké vyučování se zde zavádělo po roce 1870? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

V jakém jazyce se vyučovalo v roce 1870? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Kolik učitelů a učitelek v této škole působilo v roce 1877? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Dojdi si na místo 1. školy v Rapšachu a vyfoť své spolužáky před školou.  

Vytiskni fotku a vlep ji okrajem na tento list. 
  

Křížovka 

1) Název naší obce?                               
2) Která budova se nachází v parku?                
3) Kterému svatému je zasvěcen kostel?             
4) Čím je Rapšach obklopen?                       
5) Představitel obce?                              
6) Rapšach byl založen v období?                   
7) Název naší oblasti?                             
8) Na špici kostela je?                             

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 14 
 

Dějepisná část 

ŠKOLSTVÍ V RAPŠACHU  

OD ROKU 1920 DO ROKU 1924  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 
Kolik bylo dětí zapsáno při prvním zápisu do staré školy č. p. 7? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Jak se jmenoval ředitel školy (v roce 1921) v budově č. p. 268 ? Najděte dům na mapě 

na internetu a zjistěte, co se tam dnes nachází? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Jaký má tvar budova naší školy č. p. 290? Nakreslete, jak vypadá z leteckého pohledu. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Nákres:  

 

 



Komu byla zadána výstavba budovy školy a odkud pocházela jeho firma? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
V jakém roce se připojilo Vitorazsko k ČSR? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Jaké heslo pronesl ředitel Josef Noska při poklepu na trikolórou opletený základní kámen? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 15 
 

Dějepisná část 

ŠKOLSTVÍ V RAPŠACHU  

OD ROKU 1925 DO ROKU 1937  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Urči Ano/Ne a oprav chyby: 

 
 

 ANO NE 

Byla nová budova školy do-
budována v měsíci srpnu? 

  

Přišel president T. G. Masa-
ryk na slavnostní otevření 
školy? 

  

Jmenoval se 1. ředitel Mo-
zek? 

  

Byla škola založena ve výro-
čí smrti Jana Šišky? 

  

Je/bylo p. č. školy 290?   

Byl Tomáš Klein farmářem?   

Stal se 1. září 1930 ředite-
lem škol Bernard Karas? 

  

 
 
 
 
  



Dokresli část školy:   

 
 

 
 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 16 
 

Dějepisná část 

ŠKOLSTVÍ V RAPŠACHU  

OD ROKU 1938 DO ROKU 1945  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

 

 
 
Od 1. 12. 1939 se ve školách v Rapšachu vyučovalo jen  ____________? 
 
 
Kdo nastoupil 1. července 1945 na zdejší obecnou a měšťanskou školu jako ředitel________________? 
 
 
Kdy bylo na obecné a měšťanské škole slavnostně zahájeno vyučování_______________? 
 
 
Kolik bylo dětí ve školním roce 1944/1945______________? 
 
  



Zkus o tomto období zjistit co nejvíc vlastních postřehů (od pra-

rodičů, na internetu, ze školní kroniky…  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 17 
 

Dějepisná část 

ŠKOLSTVÍ V RAPŠACHU  

OD ROKU 1945 DO ROKU 1948  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Doplň slova do textu, dole máš nápovědu!!!!! 

 
Školní rok___________byl zahájen v pondělí 3. zaří _____.  
 
______________byl řídícím učitelem obecné školy v Rapšachu.       
 
Ihned po zahájení školního roku začala na měšťanské škole pracovat žákovská__________. 
 
1945, Bohumil Přibyl, 1945/1946,samospráva 
 

Škrtni, co děti nedostávaly na stravovacích akcích: 

  

http://www.google.cz/imgres?q=kakao&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=Zi3mJeMF2RO7HM:&imgrefurl=http://kloucek.wordpress.com/2011/03/24/carla-kakao/&docid=Z_u7BukNxW7xnM&imgurl=http://kloucek.files.wordpress.com/2011/03/carla-kakao.png&w=600&h=818&ei=-CG6T9j3D8HqOfvwhaEK&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=232&dur=195&hovh=262&hovw=192&tx=109&ty=200&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=125&tbnw=92&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:8,s:0,i:100
http://www.google.cz/imgres?q=coca+cola+logo&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=cZQnUiAq_cSKKM:&imgrefurl=http://www.coca-cola.co.uk/&docid=Z3lfmCngROFU4M&imgurl=http://www.coca-cola.co.uk/content/shared/img/brands/browse/HP_203x218_Coke.jpg&w=203&h=218&ei=0iG6T424LtT04QSojZHhCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=522&vpy=135&dur=641&hovh=174&hovw=162&tx=86&ty=127&sig=114843294104568369679&page=3&tbnh=136&tbnw=131&start=46&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:46,i:254
http://www.google.cz/imgres?q=houska&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=hpwJgnQIU_Wp4M:&imgrefurl=http://www.pekarnakabat.cz/index2.php?id=74&lang=0&docid=bBnVPORda4A3-M&imgurl=http://www.pekarnakabat.cz/images/products/houska.png&w=548&h=321&ei=BiO6T-2iOMGZOpOX_I0K&zoom=1&iact=hc&vpx=252&vpy=317&dur=1165&hovh=172&hovw=293&tx=183&ty=107&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=122&tbnw=139&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:7,s:0,i:98
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http://www.google.cz/imgres?q=kakao&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=Zi3mJeMF2RO7HM:&imgrefurl=http://kloucek.wordpress.com/2011/03/24/carla-kakao/&docid=Z_u7BukNxW7xnM&imgurl=http://kloucek.files.wordpress.com/2011/03/carla-kakao.png&w=600&h=818&ei=-CG6T9j3D8HqOfvwhaEK&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=232&dur=195&hovh=262&hovw=192&tx=109&ty=200&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=125&tbnw=92&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:8,s:0,i:100
http://www.google.cz/imgres?q=coca+cola+logo&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=cZQnUiAq_cSKKM:&imgrefurl=http://www.coca-cola.co.uk/&docid=Z3lfmCngROFU4M&imgurl=http://www.coca-cola.co.uk/content/shared/img/brands/browse/HP_203x218_Coke.jpg&w=203&h=218&ei=0iG6T424LtT04QSojZHhCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=522&vpy=135&dur=641&hovh=174&hovw=162&tx=86&ty=127&sig=114843294104568369679&page=3&tbnh=136&tbnw=131&start=46&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:46,i:254
http://www.google.cz/imgres?q=houska&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=hpwJgnQIU_Wp4M:&imgrefurl=http://www.pekarnakabat.cz/index2.php?id=74&lang=0&docid=bBnVPORda4A3-M&imgurl=http://www.pekarnakabat.cz/images/products/houska.png&w=548&h=321&ei=BiO6T-2iOMGZOpOX_I0K&zoom=1&iact=hc&vpx=252&vpy=317&dur=1165&hovh=172&hovw=293&tx=183&ty=107&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=122&tbnw=139&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:7,s:0,i:98
http://www.google.cz/imgres?q=chleba+s+m%C3%A1slem&hl=cs&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=r99AzOC8w7rNFM:&imgrefurl=http://chleba.smaslem.cz/&docid=Glyz0CWDG5uWlM&imgurl=http://chleba.smaslem.cz/src/04_butter.jpeg&w=300&h=143&ei=PCO6T-6_CM2WOrGimZAK&zoom=1&iact=hc&vpx=967&vpy=384&dur=1970&hovh=114&hovw=240&tx=97&ty=99&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=84&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0,i:105
http://www.google.cz/imgres?q=jesenka&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=cr5dwuv7hjNDtM:&imgrefurl=http://www.eklasa.cz/klasa-alba/obsah/tisk/:mlekarna-hlinsko-s-r-o-tatramleko-s-r-o-&docid=C-BSZDCpnID0rM&imgurl=http://www.eklasa.cz/img/content/products/klasa_300x210_jesenka_tuba.jpg&w=300&h=210&ei=6yO6T4HjHMeYOpD6zKcK&zoom=1&iact=hc&vpx=522&vpy=163&dur=1247&hovh=168&hovw=240&tx=123&ty=95&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=129&tbnw=184&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:0,i:75
http://www.google.cz/imgres?q=kakao&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=Zi3mJeMF2RO7HM:&imgrefurl=http://kloucek.wordpress.com/2011/03/24/carla-kakao/&docid=Z_u7BukNxW7xnM&imgurl=http://kloucek.files.wordpress.com/2011/03/carla-kakao.png&w=600&h=818&ei=-CG6T9j3D8HqOfvwhaEK&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=232&dur=195&hovh=262&hovw=192&tx=109&ty=200&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=125&tbnw=92&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:8,s:0,i:100
http://www.google.cz/imgres?q=coca+cola+logo&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=cZQnUiAq_cSKKM:&imgrefurl=http://www.coca-cola.co.uk/&docid=Z3lfmCngROFU4M&imgurl=http://www.coca-cola.co.uk/content/shared/img/brands/browse/HP_203x218_Coke.jpg&w=203&h=218&ei=0iG6T424LtT04QSojZHhCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=522&vpy=135&dur=641&hovh=174&hovw=162&tx=86&ty=127&sig=114843294104568369679&page=3&tbnh=136&tbnw=131&start=46&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:46,i:254
http://www.google.cz/imgres?q=houska&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=hpwJgnQIU_Wp4M:&imgrefurl=http://www.pekarnakabat.cz/index2.php?id=74&lang=0&docid=bBnVPORda4A3-M&imgurl=http://www.pekarnakabat.cz/images/products/houska.png&w=548&h=321&ei=BiO6T-2iOMGZOpOX_I0K&zoom=1&iact=hc&vpx=252&vpy=317&dur=1165&hovh=172&hovw=293&tx=183&ty=107&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=122&tbnw=139&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:7,s:0,i:98
http://www.google.cz/imgres?q=chleba+s+m%C3%A1slem&hl=cs&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=r99AzOC8w7rNFM:&imgrefurl=http://chleba.smaslem.cz/&docid=Glyz0CWDG5uWlM&imgurl=http://chleba.smaslem.cz/src/04_butter.jpeg&w=300&h=143&ei=PCO6T-6_CM2WOrGimZAK&zoom=1&iact=hc&vpx=967&vpy=384&dur=1970&hovh=114&hovw=240&tx=97&ty=99&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=84&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0,i:105
http://www.google.cz/imgres?q=jesenka&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_csCZ476CZ480&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=cr5dwuv7hjNDtM:&imgrefurl=http://www.eklasa.cz/klasa-alba/obsah/tisk/:mlekarna-hlinsko-s-r-o-tatramleko-s-r-o-&docid=C-BSZDCpnID0rM&imgurl=http://www.eklasa.cz/img/content/products/klasa_300x210_jesenka_tuba.jpg&w=300&h=210&ei=6yO6T4HjHMeYOpD6zKcK&zoom=1&iact=hc&vpx=522&vpy=163&dur=1247&hovh=168&hovw=240&tx=123&ty=95&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=129&tbnw=184&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:0,i:75


Zkus o tomto období zjistit co nejvíc vlastních postřehů (od pra-

rodičů, na internetu, ze školní kroniky… 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 18 
 

Dějepisná část 

ŠKOLSTVÍ V RAPŠACHU  

OD ROKU 1949 DO ROKU 1963  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Najdi v učebnici a doplň: 

Jak se jmenoval první budoucí hornický učeň z Rapšachu? 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Pokuste se nakreslit, jak si představujete plakát k propagaci nově vystavěné velkovýkrmny vepřů: 

 



Vyhledej text a doplň slova podle učebnice: 

 
Na velikonoční pondělí ____________ se dopoledne po Rapšachu rozšířila zpráva, že ředitel školy  
 
_________________ náhle ráno zemřel – léta trpěl ______________.  
 
 
 
 
 Školní rok byl ukončen __________ na ________________________ všech žáků byly 60 pionýrům předány  
 
stužky ________________. 
 

Zkus o tomto období zjistit co nejvíc vlastních postřehů (od pra-

rodičů, rodičů, na internetu, ze školní kroniky… 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 19 
 

Dějepisná část 

ŠKOLSTVÍ V RAPŠACHU 

OD ROKU 1963 DO ROKU 1989  

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Vyhledej text a doplň slova podle učebnice:  

V srpnu roku 1963 odešel do důchodu ředitel školy  
 
________________________________________. 
 
 
V prosinci zakoupil ředitel _____________ pro školu _________________________ a zásobu  
 
____________________ pásků. 
 
 
V březnu také ředitel školy a jeho kolegové založili učitelské _______________________________. 
 
 
Od 1. června 1964 začal konečně v půl osmé ráno jezdit ________________ pro školní děti do Halámek. 
 
 
Ve školním roce 1965-1966 byl založen _______________ kroužek. 
 
 
Dne 21. srpna 1968 vstoupila do naší země vojska ________________ smlouvy. 
 
 
Tyto události zbudili mezi členy učitelského sboru __________________________________. 
 
 
Během prázdnin měl být instalován do celé budovy rozvod _______________________ a ústřední  
 
______________. 
 
 



Školní rok 1969-1970 začal ve znamení výstavby ústředního ______________. 
 
 
Dne 14. října školní J. Binko poprvé zatopil ________________ "ve třídách se rozvlnilo příjemné  
 
_______________ k radosti žáků a učitelů". 
 
 
Ve školním roce 1970-1971 byly ve třídách a v místnosti před tělocvičnou pokládány__________________. 
 
 
Náklady činily ___________________ Kč.  
 
Pomůcky: František Holický, do kotle, autobus, 50 000, magnetofonových, fotografický, Varšavské, živý 
ohlas, Kubal, teplo, magnetofon, topení, pitné vody, smyčcové kvarteto, topení, parkety. 
 

Dokresli část obrázku 

 

 
 

Čí je to znak? Co o této organizaci víš, nebo najdeš na internetu? 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 20 
 

Dějepisná část 

ŠKOLSTVÍ V RAPŠACHU  

PO SAMETOVÉ REVOLUCI  

DO KONCE 2. TISÍCILETÍ 
 

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

Vyhledej text a doplň slova podle učebnice:  

 
Ve školním roce 1990-1991 téměř vymizely akce nesouvisející s _______________. 
 
 
Dne 4. prosince 1992 se konal v Jindřichově Hradci konkurz na obsazení místa ředitele  
 
školy. Konkurzu se účastnil pouze ___________________________. 
 
 
Na konci ledna došlo k předání školy mezi Josefem ____________ a Karlem _____________, který se stal 
novým ředitelem. 
 
 
Ve školním roce 1993-1994 se začaly vybírat poplatky za školní ___________ a _________. 
 
 
V září školního roku 1994-1995 se konala oslava ____. výročí založení ___________. 
 
 
Školní rok 1995-1996 byl z hlediska změn minimální, škola se bez větších úspěchů či neúspěchů zúčastnila  
 
několika _____________ v okrsku i v _____________. V tomto roce po letech žáci 8. třídy neopustili naši 
 
školu a pokračovali do třídy ___________.  
 
 
Během roku 1996-1997 byla vybudována půdní ________________ třídy s ________________.  
 
 
Ve školním roce 1997-1998 pokračovalo vydání časopisu _________________________. 



 
V prosinci proběhla s velkým úspěchem soutěž _________________________. Od února získali žáci přístup  
 
k ___________________.  
 
 
Od konce února do poloviny června se žáci 6. - 9. ročníku zúčastnili projektu „______________________  
 
a jeho doba.“ 
 
 
Ve školním roce 1998-1999 si žáci připomenuli 60. výročí ___________________ dohody.  
 
 
Ve školním roce 1999-2000 začala škola o svém dění ___________________ prostřednictvím nových  
 
___________________ umístěných proti obecnímu úřadu v Rapšachu.  
 
 
V říjnu se konaly _____________ oslavy ____. let školy. Koncem kalendářního roku se uskutečnila soutěž  
 
pro dvojice z 5. - 9. třídy s názvem ____________________________________.  
 
 
Dne 19. dubna proběhl opravdu multikulturně ___________________. Roku 2000-2001 byl díky  
 
________________ zprovozněn hrnčířský kruh pro ______________________ aktivity zájemců i pro výuku.  
 
Součástí školních oslav _______________ byla společná vánoční besídka I. a II. stupně spolu se soutěžemi  
 
"Chcete být milionářem?" a "_______________________________" a diskotékou. V červnu byly zveřejněny  
 
na ______________ kompletní webové stránky naší školy. 
 
Pomůcka: okrese, internetu, mnichovské, družinu, Kocinou, Chcete být inteligentem?, kabinetem, nástě-
nek, sponzorům, deváté, Karel IV, Snětinou, školy, volnočasové, Rapšach Planet, 75, soutěží, klub, Den 
Země, vestavba, Správná holka, Karel Snětina, výukou, 70, informovat, týdenní, internetu, Správný pár 
99. 
 

Dokresli znak školy. Jak se takovému znaku, 

který slouží jako označení nějaké organizace, 

říká cizím slovem?  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 21 
 

Dějepisná část 

ŠKOLSTVÍ V RAPŠACHU  

V PRVNÍM DESETILETÍ  

21. STOLETÍ 
 

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

Máme „syna“! 

Do jaké charity se zapojila naše škola, jak se jmenuje adoptovaný chlapec a z jaké 
země pochází?  
 
____________________________________________________________________ 
 
Kolik musí naše škola platit ročně synovi na další vzdělávání? 
 
______________ Kč 
 

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu 

Kdy se Základní škola v Rapšachu spojila v jeden subjekt s Mateřskou školkou v Rapšachu? 
 
V roce ___________________. 

 
 

Oprav podle učebnice chyby  

Mezi 18. a 20. srpnem 2004 se konaly oslavy 75 let od položení základní cihly k budově školy. Uskutečnila se 
dětská pouť plná her a nudy, kde se mimo jiné vypouštěly pytlíky s poselstvím, přelézala se škola a konaly se 
dny zavřených dveří. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  



Opravy školy 

Školní rok 2007/08 začal kvůli nákladné prázdninové rekonstrukci s dvoudenním zpožděním. Zakroužkujte, 
co se opravovalo. 
 

   
   

   
 
        

Zikmundohraní: 

Kdy byl uspořádán první ročník festivalu Rapšašské Zikmundohraní? 
 
V roce_____________. 
 
 
Co to Zikmundohraní vlastně je? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Namaluj plakát – pozvánku – na další ročník Zikmundohraní: 
 
   

http://www.google.cz/imgres?q=St%C5%99echa&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=ggaqftWblNBoMM:&imgrefurl=http://www.nazeleno.cz/stavba/strecha/sikma-strecha-vyberte-tu-ktera-dobre-izoluje.aspx&docid=mtMmnmf4ek6g-M&imgurl=http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Stavba/%C5%A0ikm%C3%A9-st%C5%99echy/perex_329x-1_1008170957.jpg&w=329&h=242&ei=jgHfT6vhHs_BtAbg6aS9DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=642&vpy=268&dur=1149&hovh=192&hovw=262&tx=170&ty=84&sig=114843294104568369679&page=3&tbnh=135&tbnw=171&start=34&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:34,i
http://www.google.cz/imgres?q=u%C4%8Debny&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=-2eTTIgXPJndpM:&imgrefurl=http://www.sps-prosek.cz/spsprosek/odborne-ucebny/&docid=8bB7FgxZijUNyM&imgurl=http://www.sps-prosek.cz/soubory/ucebny/L105-1.png&w=400&h=300&ei=BALfT6LUHo3vsgbw1azXDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=146&dur=2576&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=90&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=132&tbnw=172&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,
http://www.google.cz/imgres?q=St%C5%99echa&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=ggaqftWblNBoMM:&imgrefurl=http://www.nazeleno.cz/stavba/strecha/sikma-strecha-vyberte-tu-ktera-dobre-izoluje.aspx&docid=mtMmnmf4ek6g-M&imgurl=http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Stavba/%C5%A0ikm%C3%A9-st%C5%99echy/perex_329x-1_1008170957.jpg&w=329&h=242&ei=jgHfT6vhHs_BtAbg6aS9DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=642&vpy=268&dur=1149&hovh=192&hovw=262&tx=170&ty=84&sig=114843294104568369679&page=3&tbnh=135&tbnw=171&start=34&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:34,i
http://www.google.cz/imgres?q=u%C4%8Debny&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=-2eTTIgXPJndpM:&imgrefurl=http://www.sps-prosek.cz/spsprosek/odborne-ucebny/&docid=8bB7FgxZijUNyM&imgurl=http://www.sps-prosek.cz/soubory/ucebny/L105-1.png&w=400&h=300&ei=BALfT6LUHo3vsgbw1azXDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=146&dur=2576&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=90&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=132&tbnw=172&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,
http://www.google.cz/imgres?q=St%C5%99echa&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=ggaqftWblNBoMM:&imgrefurl=http://www.nazeleno.cz/stavba/strecha/sikma-strecha-vyberte-tu-ktera-dobre-izoluje.aspx&docid=mtMmnmf4ek6g-M&imgurl=http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Stavba/%C5%A0ikm%C3%A9-st%C5%99echy/perex_329x-1_1008170957.jpg&w=329&h=242&ei=jgHfT6vhHs_BtAbg6aS9DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=642&vpy=268&dur=1149&hovh=192&hovw=262&tx=170&ty=84&sig=114843294104568369679&page=3&tbnh=135&tbnw=171&start=34&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:34,i
http://www.google.cz/imgres?q=u%C4%8Debny&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=-2eTTIgXPJndpM:&imgrefurl=http://www.sps-prosek.cz/spsprosek/odborne-ucebny/&docid=8bB7FgxZijUNyM&imgurl=http://www.sps-prosek.cz/soubory/ucebny/L105-1.png&w=400&h=300&ei=BALfT6LUHo3vsgbw1azXDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=146&dur=2576&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=90&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=132&tbnw=172&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,
http://www.google.cz/imgres?q=St%C5%99echa&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=ggaqftWblNBoMM:&imgrefurl=http://www.nazeleno.cz/stavba/strecha/sikma-strecha-vyberte-tu-ktera-dobre-izoluje.aspx&docid=mtMmnmf4ek6g-M&imgurl=http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Stavba/%C5%A0ikm%C3%A9-st%C5%99echy/perex_329x-1_1008170957.jpg&w=329&h=242&ei=jgHfT6vhHs_BtAbg6aS9DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=642&vpy=268&dur=1149&hovh=192&hovw=262&tx=170&ty=84&sig=114843294104568369679&page=3&tbnh=135&tbnw=171&start=34&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:34,i
http://www.google.cz/imgres?q=u%C4%8Debny&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=-2eTTIgXPJndpM:&imgrefurl=http://www.sps-prosek.cz/spsprosek/odborne-ucebny/&docid=8bB7FgxZijUNyM&imgurl=http://www.sps-prosek.cz/soubory/ucebny/L105-1.png&w=400&h=300&ei=BALfT6LUHo3vsgbw1azXDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=146&dur=2576&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=90&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=132&tbnw=172&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,
http://www.google.cz/imgres?q=St%C5%99echa&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=ggaqftWblNBoMM:&imgrefurl=http://www.nazeleno.cz/stavba/strecha/sikma-strecha-vyberte-tu-ktera-dobre-izoluje.aspx&docid=mtMmnmf4ek6g-M&imgurl=http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Stavba/%C5%A0ikm%C3%A9-st%C5%99echy/perex_329x-1_1008170957.jpg&w=329&h=242&ei=jgHfT6vhHs_BtAbg6aS9DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=642&vpy=268&dur=1149&hovh=192&hovw=262&tx=170&ty=84&sig=114843294104568369679&page=3&tbnh=135&tbnw=171&start=34&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:34,i
http://www.google.cz/imgres?q=u%C4%8Debny&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=-2eTTIgXPJndpM:&imgrefurl=http://www.sps-prosek.cz/spsprosek/odborne-ucebny/&docid=8bB7FgxZijUNyM&imgurl=http://www.sps-prosek.cz/soubory/ucebny/L105-1.png&w=400&h=300&ei=BALfT6LUHo3vsgbw1azXDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=146&dur=2576&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=90&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=132&tbnw=172&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,
http://www.google.cz/imgres?q=St%C5%99echa&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=ggaqftWblNBoMM:&imgrefurl=http://www.nazeleno.cz/stavba/strecha/sikma-strecha-vyberte-tu-ktera-dobre-izoluje.aspx&docid=mtMmnmf4ek6g-M&imgurl=http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Stavba/%C5%A0ikm%C3%A9-st%C5%99echy/perex_329x-1_1008170957.jpg&w=329&h=242&ei=jgHfT6vhHs_BtAbg6aS9DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=642&vpy=268&dur=1149&hovh=192&hovw=262&tx=170&ty=84&sig=114843294104568369679&page=3&tbnh=135&tbnw=171&start=34&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:34,i
http://www.google.cz/imgres?q=u%C4%8Debny&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=-2eTTIgXPJndpM:&imgrefurl=http://www.sps-prosek.cz/spsprosek/odborne-ucebny/&docid=8bB7FgxZijUNyM&imgurl=http://www.sps-prosek.cz/soubory/ucebny/L105-1.png&w=400&h=300&ei=BALfT6LUHo3vsgbw1azXDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=146&dur=2576&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=90&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=132&tbnw=172&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,
http://www.google.cz/imgres?q=St%C5%99echa&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=ggaqftWblNBoMM:&imgrefurl=http://www.nazeleno.cz/stavba/strecha/sikma-strecha-vyberte-tu-ktera-dobre-izoluje.aspx&docid=mtMmnmf4ek6g-M&imgurl=http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Stavba/%C5%A0ikm%C3%A9-st%C5%99echy/perex_329x-1_1008170957.jpg&w=329&h=242&ei=jgHfT6vhHs_BtAbg6aS9DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=642&vpy=268&dur=1149&hovh=192&hovw=262&tx=170&ty=84&sig=114843294104568369679&page=3&tbnh=135&tbnw=171&start=34&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:34,i
http://www.google.cz/imgres?q=u%C4%8Debny&hl=cs&gbv=2&biw=1249&bih=623&tbm=isch&tbnid=-2eTTIgXPJndpM:&imgrefurl=http://www.sps-prosek.cz/spsprosek/odborne-ucebny/&docid=8bB7FgxZijUNyM&imgurl=http://www.sps-prosek.cz/soubory/ucebny/L105-1.png&w=400&h=300&ei=BALfT6LUHo3vsgbw1azXDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=146&dur=2576&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=90&sig=114843294104568369679&page=1&tbnh=132&tbnw=172&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,


 

 

PRACOVNÍ LIST č. 1 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

CO OČEKÁVÁM A ČÍM PŘISPĚJI 
 

Zajímám se o přírodu? 
Znám významná přírodní místa v okolí svého bydliště, své školy? 
Trávím svůj volný čas s rodiči nebo kamarády a kamarádkami venku? 
Mám ve svém okolí oblíbené místo? 

Čtu knihy o přírodě?  

CO SI VYBAVÍŠ, KDYŽ SE ŘEKNE… 

…příroda 
…pískovna 
…památka 
…Dračice  
…Přírodní památka Pískovna u Dračice 
 
Stručně (nejlépe jednou větou) napiš na lístečky, co očekáváš (má očekávání) od výprav do Pískovny  
u Dračice a jak můžeš být užitečný/á (mé přínosy) – čím přispěješ k jejímu bádání a zkoumání.  
Následně z kartiček sestav s ostatními mapu očekávání a přínosů (lepením na velký arch papíru) a diskutuj 
s nimi o zaznamenaných skutečnostech; mapu zavěste v učebně (pro následnou práci a její hodnocení 
v učebně a s možným využitím v terénu). 
 
 
Přečti si ještě jednou všechny záznamy na mapě a vypiš si pro tebe po třech nejpodstatnějších myšlenkách 
z oblasti očekávání a přínosů: 
 
  



MÁ OČEKÁVÁNÍ 

 
 

 
 

 
 

 

MÉ PŘÍNOSY 

 
 

 
 

 
 

 
 

Čím pro mě může být bádání v terénu Pískovny u Dračice zajímavé? 
Mohou být s výukou v terénu pro mě spojeny nějaké obtíže nebo rizika? 
Umím vlastními slovy vyjádřit své myšlenky? 
Dokáži používat fotoaparát s různými objektivy, notebook nebo USB mikroskop? 
Kreslím nebo maluji rád/a? 
Pracuji s informacemi tak, že jsem schopen/schopna je třídit nebo vyhodnotit? 
Dovedu obhájit svůj názor a vyslechnout toho druhého? 

 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 2 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

U INFORMAČNÍHO PANELU 
 

Na základě čtení a studia údajů z informační tabule sestav krátkou osnovu, 
podle které následně sepiš svá stanoviska (komentáře) na podporu prohlášení 
Pískovny u Dračice za přírodní památku. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Jaký je název říčky protékající nedaleko od informačního 

panelu?  
2. Kde pramení a jakými státy protéká? 
3. Co znamená značení (včetně červených pruhů) zobrazené 

na fotkách vpravo? 
4. Jaká je vzdálenost mezi vstupem do pískovny k prvnímu rozcestí. 
5. Co tvoří hranice této chráněné lokality? 
6. Může místní obyvatele přítomnost této památky nějakým způsobem ome-

zovat? 
 
7. Jedním ze základních uzlů je dračí smyčka. K čemu slouží? Umíš ji uvázat? 

Pokud ne, využij internetový odkaz: http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=uzlovani 
8. Co ukrývá zašifrovaný text? ARBOCPDUECFHGAH – čím se odlišuje od rosničky? 

 

http://www.turisticky-zavod.cz/index.php?page=uzlovani


 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 3 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

POLOHA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY „PÍSKOVNA  
U DRAČICE“ 

 
Rozhlédni se z vhodného místa pískovny, zorientuj se podle mapy a nakresli/načrtni (do obdélníků) a popiš 
stručně krajinu (pod nákresy) při pohledu směrem: 

NA RAPŠACH 

 

NA FRANTIŠKOV 



NA PAŘÍŽ (PARIS): 

 

Na Rapšach: 
 
 
 

 
 

 

Na Františkov: 
 
 
 

 
 

 

Na Paříž (Paris): 
 

 
 

 
 

 

1. Proč osady v okolí Rapšachu a Suchdola nad Lužnicí nesou názvy Paris (Paříž), Velký 
a Malý Londýn (London), Bosna, New York, Benátky. 

2. Kterým směrem leží město Suchdol nad Lužnicí? 
3. Co je to azimut a k čemu slouží? 
4. Podle mapy zakresli tok říčky Dračice od mostu za střelnicí k jejímu ústí do Lužnice  

a vyznač významná turistická místa se stručným popiskem (doplň údaji např. z internetu).  
5. Kde se nachází nejbližší most přes říčku Dračice?  
6. Jaké významné stavby a budovy se nachází v blízkém i vzdáleném okolí pískovny? 
7. Co podle tvého tvoří dominantu (významné místo sloužící k určení přesné polohy pískovny) krajiny 

kolem Pískovny u Dračice? Zakresli ji nebo vyfotografuj. 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 4 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

POPIS A POLOHA PÍSKOVNY U DRAČICE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Načrtni do písku pod svahem mapku nebo plánek této pískovny. Porovnej své dílko s ostatními a potom 
proveď nákres do pracovního listu. Na základě těchto nákresů vytvoř se svými spolužáky zde nebo v učebně 
velkou mapu nebo plán této přírodní památky.  
Nezapomeň za použití turistické mapy a také internetových databází do mapky (plánku) vyznačit významné 
body a lidská sídla upřesňující polohu pískovny z hlediska místního zeměpisně přírodního názvosloví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vyber si na základě níže přiložených fotografií alespoň dvě místa  

a navštiv je. O dvou z nich vyprávěj svým spolužákům, vyučujícímu, 

rodičům.  

 
O jednom z nich napiš, čím a proč tě zaujalo – např. jako zajímavost do turistického průvodce (můžeš využít 
osnovu:  

 název místa 

 jeho poloha 

 významné rostliny 

 zajímaví živočichové apod.).  
 
Zaujalo tě naopak zcela jiné místo? Zaměř se na něj… 
 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 5 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

POVRCH (RELIÉF) PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PÍSKOV-
NA U DRAČICE I. 

 
Povrch pískovny je velmi členitý a rozmanitý. Jeho význam-
ným prvkem jsou skalní výchozy. Prohlédni si je při procház-
ce po hlavní spojnici – písčité cestě vedoucí od informačního 
panelu ke svahům porostlých jehličnany. Zakresli z tvého 
pohledu nejpozoruhodnější z nich a krátce zaznamenej, jak 
vznikl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Jaký stavební materiál tu člověk těžil a k čemu mu sloužil? Odhadni jeho množství. 
Kolika zrnky písku naplníš po okraj předem vyrobenou papírovou krychličku o hraně 1 cm? 

2. Co znamená „ZÁKAZ SKLÁDKY“?  
  



3. Co je to štěrkopísek? Všimni si změn na povrchu písčitých svahů pod bo-
rovicemi. Co pozoruješ? Jak si tyto změny vysvětluješ? Zakresli je nebo 
vyfotografuj. 

4. Jak vznikají pukliny ve skalních výchozech? Proč někdy skalní výchoz „sl-
zí“ nebo „pláče“? 

5. Co se skrývá pod rozdělením přírody na živou a neživou? 
6. Jaké projevy života nabízí povrch a pukliny skalních výchozů? 
7. Na základě pokusu s vodou (nabrané z říčky Dračice) tekoucí z lahve (je-

jí uzávěr s dírkami tvoří kropítko) pozoruj a zaznamenej, jak atmosfé-
rické srážky ovlivňují písečný povrch na rovině nebo svazích. Zamysli se, 
jak vznikají písečné duny. 

 

 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 6 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

POVRCH (RELIÉF) PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PÍSKOV-
NA U DRAČICE II. 

 

 

 

 
Na základě svého zkoumání druhů půdy (písčitá, hlinitopísčitá, písčitohlinitá, hlinitá, jílovitohlinitá, jílovitá) 
podle níže uvedených pokynů vytvoř tabulku svého pozorování a podle ní zformuluj závěry. Pokyny: nasbírej 
do různých nádobek vzorky různých druhů půd na území Pískovny u Dračice. Jednotlivé vzorky (jeden po 
druhém) mírně navlhčené (vodou z Dračice) rozemneš mezi palcem a ukazováčkem, potom jej v ruce hněteš 
a pozoruješ, zda a nakolik se ruka ušpiní. Zjišťuješ (u jednotlivých druhů půdy) a porovnáváš různé hmatové 
pocity (drsná a zrnitá – poněkud zrnitá – mazlavá – mýdlovitá a mastná), tvárlivost (suchá a netvárlivá – 
poněkud tvárlivá – dobře tvárlivá – velmi dobře tvárlivá), umazání ruky (ne – velmi malé – malé – značné – 
velmi značné). 
 

DRUH PŮDY HMATOVÉ POCITY TVÁRLIVOST UMAZÁNÍ RUKY 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 



DRUH PŮDY HMATOVÉ POCITY TVÁRLIVOST UMAZÁNÍ RUKY 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Závěry: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokus se odlít stopu zvířete podle následujícího postupu: 

- vyhledej stopu, která není poškozená 
- okolo stopy pomocí proužku z papíru nebo pásku z oříznuté PET lahve utvoř 

ohrádku 
- jemně vybranou stopu „pocukruj“ sádrou 
- velmi důkladně rozmíchej sádru v nádobce s vodou (např. oříznuté dno PET lahve) do ne příliš husté 

kaše, nalij ji na stopu a počkej 20 minut 
- po ztuhnutí odlitek vyrýpni, zabal do novin a potom očisti. 

 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 7 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

POVRCH (RELIÉF) PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PÍSKOV-
NA U DRAČICE III. 

 
Pomocí USB teploměru (Go! Temp) a odpovídajícího programu v notebooku 
změř (na vhodně zvolených místech) a zaznamenej do tabulky teplotu: 
a) vzduchu na slunci – ve stínu lesa 
b) povrchu písku na slunci – ve stínu 
c) písku v hloubce (do 10 cm)  
d) vody v jednotlivých tůňkách (stojatá voda) a v Dračici (tekoucí voda) 
Proveď další měření různých míst podle tvého výběru. Porovnej údaje (slun-
ce – stín apod.). Na základě opakovaných měření téhož jevu 

v daných časových úsecích sestav tabulku a graf. 
  



1. Projdi se opatrně naboso v písku ohřátém žhavými paprsky slunce a ještě opa-
trněji ochlaď svá rozpálená chodidla na břehu jezírka. 

2. Vystoupej obezřetně bosky vzhůru po strmém svahu k borovicím a ochlaď si 
chodidla studeným pískem pod svrchní vrstvou rozpálenou sluncem. 

3. Zavři oči (nebo si přes ně uvaž šátek) a projdi se po předem s vyučujícím vytyče-
né trase – jdi sám/sama nebo se nech vést a vnímej své dobrodružné putování všemi smysly  
a pak se o své dojmy poděl se svým průvodcem nebo s ostatními.  

4. Nakresli do písku pod svahem pomocí padlé větévky, vol-
ně ležícího kamínku nebo opatrně prstem některého 
z obyvatel pískovny včetně jeho bydliště.  

5. Z volně dostupných přírodnin vytvoř sošku dobrého du-
cha jednoho z jezírek – uspořádej s ostatními jejich pře-
hlídku a každý ať představí svého (např. které z jezírek 
ochraňuje, jaké má schopnosti, jak odměňuje své po-
mocníky a jak trestá vandaly apod.). Pořiď několik záběrů 
fotoaparátem. Potřebuje tato pískovna nějakého ochrán-
ce? 

6. Které místo nebo kterého živočicha bys v Pískovně u Dra-
čice považoval/a za nejvýznamnější? Podle čeho by ses rozhodoval/a? S ostatními si stanovte pravi-
dla, podle kterých je možné se rozhodovat.  

7. Co znamená, když budou skalní výchozy v Pískovně u Dračice udržovány nezarostlé a proč? 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 8 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OBYVATELÉ I. 
 

Spoj k sobě správné dvojice: 

 
BLATNICE SKVRNITÁ      HMYZ (BEZOBRATLÍ) 
 
BABOČKA PAVÍ OKO      LEPUS EUROPAEUS  
 
ZAJÍC POLNÍ       MŇOUKAVÉ „VIJÉ“ 
 
KÁNĚ LESNÍ       JEDLÁ HOUBA 
 
KLOUZEK ZRNITÝ      OBOJŽIVELNÍCI 
 

Podle fotografie jsi mě určitě poznal/a. 

Sestav mou vizitku podle následující osnovy: 

 
Jméno a příjmení: ___________________________________________ 
 
Zvuky, které vydávám: _______________________________________ 
 
Význam vody v mém životě: ___________________________________ 
 
Znaky, které popisují stavbu mého těla: __________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Má vývojová stadia: ______________________________________________________________________ 



 
Zajímavost: _____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Najdi si vhodné místo, sedni si potichu (např. na břehu u jednoho z jezírek, na svah nad 
tůňkou,…) a zaposlouchej se do zvuků přírody (žabí koncertování, zpěv ptáků,…), sleduj 
pohyb (vlnky na hladině jezírek, plavecké výkony skokanů,…), vnímej vůni (tůněk  
a jejich rostlin, probouzející se do jara přírody,…), pozoruj, odkud a kam vedou cesty 
(na pískovně, silnice okolo ní,…), jak se co mění (životem kypící nebo zamrzlá jezírka, 

pohyb mráčků po obloze,…), zjisti v delším časovém úseku postupný vývoj žáby, vztahy a procesy mezi růz-
nými organismy a jejich životním prostorem (potravní řetězec a síť, soužití,…) a zaznamenej svá pozorování 
(písemný popis, příběh, plánek, mapa, obraz, fotografie – pomocí fotoaparátu nebo USB mikroskopu, dikta-
fonu, záznamových přístrojů mobilního telefonu,…). Jak spolehlivě zjistíš, kolik je v této lokalitě jezírek? 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 9 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OBYVATELÉ II. 
 
Přiřaď k sobě název obojživelníka, jím vydávaný zvuk a jeho obrázek nebo fotku (vystřihni a nalep nebo růz-
nobarevně propoj). Nejsou zde ani obrázky, ani fota? Staň se spoluautorem/spoluautorkou a doplň je svou 
kresbou (nebo fotem). Podle čeho? Tebou pozorovaného a načrtnutého (a následně vybarveného) nebo vy-
fotografovaného originálu v jezírku (tůňce) nebo namalovaného podle fotografie z učebnice, knížky nebo 
encyklopedie či z internetu (spolupracuj s ostatními také při hledání zajímavostí o těchto pozoruhodných 
svědcích už dávného života na naší planetě Zemi): 
 
blatnice skvrnitá  drsné, skřehotavé a stále se opakující „kre, kre, kre,…“ 
 
 
skokan štíhlý   pomocí dvou zvukových bubínků (rezonančních vaků) 

 velmi hlasité „vrä, vrä, vrä“, „quorr“, „quoax“ nebo  
 „rekkekkekke“, a to při zavřené hubě má uzavřené nozdry,  
 zatahuje a napíná břicho, pohání vzduch z plic přes  
 hlasivky do uzavřené dutiny, kterou rozšiřuje nadouváním  
 hrdelního vaku  

 
 
skokan zelený  rychlé „ko ko ko“ nebo „og og“ 
 
 
rosnička zelená zvuky podobné slepičím „kokoko“ 
 
 
 



Přečti si následující řádky: 

„…vida ten zmar všeho, svou skříňku s penězi, jež byl v lakomství, využívaje dobroty 
sloužícího mu lidu, nashromáždil a skrýval, hodil v zoufalství do bouřící řeky, kde se 
vlny mezi balvany vztekaly nejvíce. Beze stopy pak zmizel v lesích, kde některá větev 
mu byla vysvobozením.“  

Na chvilku se staň badatelem nebo vyšetřovatelem dávné hrůzné události. Za pomoci Průvodce naučnou 
cyklotrasou Pamětí Vitorazska od kolektivu autorů vedených Vladimírem Hokrem (vydaném v Herbia spol. 
s r. o. roku 2003 a do něhož své příspěvky zaslali i bývalí žáci naší školy), zjisti a zaznamenej:  

 název „bouřící řeky“ 

 kdo a kde „vida ten zmar“  

 jakou roli zde sehráli „živořící políčkáři…tajně za noci…“ 
 
V tajence křížovky se skrývá známý obojživelník: 
 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

 
1. Velká rostlina 
2. Aligátor 
3. Je to pečivo a stojí to 2,50 
4. Nosíme v tom nákup 

5. Jíme to na štědrý večer 
6. Ústrojí čichu 
8. Kůň v pyžamu 
9. Žije v lese a je to zvíře 

10. Postýlka pro zvířata 
11. Spinkáš pod tím 
12. Dívčí jméno: 21. 2. 
13. Opak mladý 

 
 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 10 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OBYVATELÉ III. 
 
Aby bylo možné živočichy a rostliny lépe zkoumat a poznávat, je nutné je umět třídit – zařadit je do určitých 
skupin. O to se zasloužil švédský přírodovědec Carl von Linné. Každý známý živočich je vedle českého pojme-
nování obdařen také latinskými jmény. Např. do třídy hmyzu se řadí řád 
motýli. Mezi druhy ohrožené (Červený seznam ČR) byl zapsán motýl 
hnědásek kostkovaný (latinsky Melitaea cinxia). Tento velmi chráněný 
motýl v Pískovně u Dračice žije v největším množství ze všech oblastí 
jižních Čech.  
Pozoruj motýly poletující nad travními porosty a písečnými plochami, 
zaměř se na jednoho z nich a namaluj jej. Všimni si velikosti a tvaru jeho 
křídel, kresby na nich a také zabarvení. Má jeho zabarvení nějaký vý-
znam?  
Po poradě se svou/svým vyučující/m využij pro své bádání USB mikro-
skop a notebook s odpovídajícím softwarem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Najdi si vhodné místo, sedni si potichu (např. „na vršku“ tváří k informační tabuli, na 
písečném svahu pod břízkou, na břehu říčky Dračice,…) a zaposlouchej se do zvuků pří-
rody (zpěv ptáků, koncertování cvrčka,…), sleduj pohyb (písečné pláně, tok Dračice, 
zajíc v běhu, výpravy mravenců, přelétávání čmeláka z květu na květ, chvějící se horky 
vzduch, pasoucí se krávy v okolí, jedoucí auta, zemědělskou techniku při balení slá-

my,…), vnímej vůni (rozpáleného písku nebo kamenů skalních výchozů, lesa, zurčící řeky a jejích břehů,…), 
pozoruj, odkud a kam vedou cesty (na pískovně, silnice okolo ní,…), jak se co mění (písečné svahy, příroda  
ve střídání ročních období,…), zjisti v delším časovém úseku vztahy a procesy mezi různými organismy  
a jejich životním prostorem (potravní řetězec a síť soužití,…) a zaznamenej svá pozorování (písemný popis, 
příběh, plánek, mapa, obraz, fotografie – pomocí fotoaparátu nebo USB mikroskopu, diktafonu, záznamo-
vých přístrojů mobilního telefonu,…). Zformuluj a napiš pravidla chování (návštěvní řád) v Pískovně u Drači-
ce. 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 11 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OBYVATELÉ IV. 
 

Vymysli a napiš k fotkám titulek (nadpis) a potom krátký příběh (vyprávění): 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Podle níže umístěných fotek vyhledej alespoň přibližně stanoviště, 

kde stál fotograf: 

Pomocí různých větví vytyč ve skupince dalších badatelů a badatelek čtverec nebo ob-
délník na písečné plošině a na větší papír zakresli plánek nebo mapu tohoto místa  

i s jeho rostlinnými a živočišnými obyvateli – pokus se je pojmenovat a zjistit o nich různé poznatky  
a zajímavosti zde na místě nebo v učebně za použití atlasů, určovacích klíčů, internetu a dalších pomocníků. 
Kolik vidíš domů, stojíš-li nad třetí tůňkou u osamělého dubu? Odhadneš hloubku vody v jezírkách? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 12 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OBYVATELÉ V. 
Poznáš mě? 

Jsem nejmenší zástupce evropských jelenovitých a dožívám se dvanácti i více let. Spásám zejména byliny, 
různé druhy trav, listy, pupeny, výhonky, plody a kůru dřevin. V zimě se nechávám velice rád přikrmovat od 
myslivců. Samice jsou menší než já, samec, a ze všech smyslů využívám především čich a sluch. V době říje, 
která probíhá od poloviny července do poloviny srpna, postupně honím jednu samici; teprve když říjnost do 
čtyř až pěti skončí, vyhledávám další. Samice se v té době ozývají tenkým pískavým hlasem a já nahlas be-
kám.  
 
1. Pokud jsi mě poznal/a, napiš mé celé jméno: 
 
 

 
2. Získej o mně ještě další poznatky a hlavně zajímavosti z knížek, internetu nebo vyprávění myslivců a za-

znamenej je: 
 
 

 
 

 
 

 
3. Načrtni hodování stáda mých příbuzných a známých u krmelce. 
 
 
 
 
  



Poznáš mě? 

Mám ráda vodu. Při potápění za kořistí nebo při mých oblíbených vodních hrátkách mi zvláštní záhyb kůže 
uzavírá nosní a ušní otvory. Pod vodou vydržím déle než pět minut. Lovím menší rybky, ale troufnu si i na 
kapra nebo pstruha a nepohrdnu drobnými savci a ptáky, obojživelníky, raky, plži a hmyzem. Rodím větši-
nou dvě až čtyři slepá mláďata a dožívám se až 15 let. V říši tekoucích dračických se vyskytuji vzácně.  
A ještě dodám, že jsem zástupce silně ohroženého živočišného druhu – mám dokonce vlastní nadační fond, 
který sídlí v nedaleké Třeboni. 
 
1. Pokud jsi mě poznal/a, napiš mé celé jméno: 
 
 

 
2.  Získej o mně ještě další poznatky a hlavně zajímavosti z knížek, internetu nebo vyprávění myslivců a 

rybářů a zaznamenej je: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. Jaké je poslání mého nadačního fondu? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Připomeň si umístění, stavbu a význam kořenů u rostlin, stromů. Pozoruj kořeny stromů a rostlin na píseč-
ných svazích a na skalních výchozech. K jakým závěrům tě dovedlo tvé pozorování (např. když kořen doroste 
ke kameni nebo skále).  

Proveď nákres nebo vyfotografuj nejzajímavější nebo nejpozoruhodnější kořenové 
útvary. Nakresli totem, na jehož vrcholu zobrazíš z tvého pohledu nejzajímavějšího 
obyvatele Pískovny u Dračice. 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 13 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OBYVATELÉ VI. 
 
Sám/sama nebo ve dvojici si vyhledej/te vhodné místo, ze kterého 
budeš/budete pozorovat živočichy a všechna pozorování zazna-
menávat.  
Vytvoř/te si vlastní systém záznamů pozorování pomocí určitého 
schématu, tabulky apod. – postupně sem zapisuj/te svá krátkodo-
bá i dlouhodobá pozorování.  
 
Nápověda k záznamům: datum/hodina, roční období, živo-
čich/počet, stavba těla – hlavní části, společné a rozlišující znaky, 
prostředí výskytu (stanoviště), pohyb (let, běh,…), způsob rozmno-
žování, zajímavost o živočichovi (z knihy, internetu aj. – uveď ná-
zev zdroje) atd. 
Nezapomeň/te na pravidla správného pozorování. 
 

 
  



1. Kde se tu nachází betonové zátarasy?  
2. Můžeme zde najít odpadky? Je to správné?  
3. Co je jehlanka válcovitá? 

a. dravá ploštice (největší v ČR) 
b. brouk 
c. ani jedno. 

4. Najdi místo padlého na písečném svahu tvořící „X“. 
Odhadni rozměry (délku a šířku) „X“. Z jakých stromů 
je vytvořeno „X“. 

5. Kolik ryb zpozoruješ v řece Dračici po dobu 1 hodiny? 
6. Vyhledej vyučující/m rozmístěné (na dříve domluve-

ném prostoru) praporky (nebo jiné značky) a zakresli 
jejich polohu do tebou předem načrtnutého plán-
ku/mapky Pískovny u Dračice. 

7. Připrav (samostatně/ve dvojici/ve skupince) kvíz o Pís-
kovně u Dračice pro ostatní badatele/badatelky (využij 
své poznatky, dovednosti a fotogalerii). 

 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 14 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OCHRANA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PÍSKOVNA  
U DRAČICE I. 

 

Ochranu zvláště ohroženého druhu rostliny můžeme chápat takto: 

- nesmí se jakkoli rušit ve vývoji, tedy trhat, sbírat, vykopávat, přesazo-
vat, poškozovat  

- vztahuje se na její nadzemní i podzemní části 
- platí na rostliny vyskytující se ve volné přírodě 
- porušovat zásady ochrany = porušovat zákon 

 
 

Ochranu zvláště ohroženého druhu živočicha můžeme 

chápat takto: 

- samotný živočich a jeho vývojové stupně  
- jeho prostředí, ve kterém žije včetně jeho úkrytů  
- nerušit, nezraňovat, nechytat, nechovat v zajetí, neusmrcovat 
- porušovat zásady ochrany = porušovat zákon 

 

Jsou výše uvedená pravidla postačující? Pokud ne, navrh-

ni další:  

 
 

 
 

Nahoprutka písečná  
(Teesdalia nudicaulis) 

Rosnička zelená (Hyla arborea) 



1. Stopař/ka: hledej s ostatními na předem rozdělených místech pískovny stopy, 
které následně zakreslíš. Pojmenuj co nejvíce jejich majitelů (podle svých znalostí a 
odhadů následně ověřených pomocí encyklopedií, knížek, internetu apod.). Můžeš tu 
potkat prase divoké nebo srnce obecného.  

2. Ilustrátor/ka: nakresli větévky s jehličím nebo listy (a také s plody) alespoň čtyř 
stromů rostoucích na pískovně; připiš k nim jejich název a popiš místo výskytu v této lokalitě. Proč tu 
nerostou ovocné stromy plodící např. jablka nebo švestky? 

3. Ochránce/ochránkyně hranic: zjisti číslo na sloupu elektrického vedení (stojícího poblíž Dračice), kte-
rý je označen červenou barvou; jak a proč je sloup takto obarven?  

4. Sportovec/sportovkyně: co nejrychleji vyběhni a seběhni svah pod borovicemi; za určený čas dvou 
minut oběhni okružní úsek cest (nachází se téměř na konci pískovny pod svahem borovic) nebo za 2 
min oběhni co nejdelší úsek okruhu; najdi si pět šišek a házej do jamky vyhloubené přírodou (Pozor 
na obyvatele jamky!)  

5. Polárník/polárnice: odhadni tloušťku ledu na posledním jezírku. Přemýšlej, jak ji zjistíš co nejpřesněji 
(vyučují/vedoucí se nejdříve přesvědčí, zda je na ledu bez-
pečno.); do svahu a na bobech dolů! 

6. A ještě jednou na stopě: komu patří stopa na fotce vpravo? 
Víš, co je to hipo-, hipodrom nebo hiporehabilitace? 

7. Pamětník vzpomíná: „Bylo to moje velké životní štěstí pro-
žít do třinácti let dětství v Nové Vsi u Klikova. Nová Ves 
měla ve své lokalitě veškeré přírodní krásy, které hned tak 
v naší zemi se neuvidí. Byl to kraj lesů, vod a strání. Navíc 
ještě úžasná tmavá blata, která od večerních hodin byla 
skryta pod hustou mlhou s kuňkajícími žábami. Říčka Dra-
čice převážně sloužila nám dětem k rybaření, koupání a k 
bruslení…“ Poděl se i ty o své vzpomínky… 

 

 
 
 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 15 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OCHRANA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PÍSKOVNA  
U DRAČICE II. 

 
Ve dvojici nebo trojici se zamyslete se nad následujícími řádky. Vypište slova a údaje, kterým nerozumíte 
 a prostřednictvím různých slovníkových a odborných publikací a také internetu k nim připište význam, vy-
světlivky nebo vyhledejte obrázky, fota či je sami podle situace vyfotografujte. Nezapomeňte na uvedení 
veškerých zdrojů. Co usuzujete na základě tohoto dokumentu o budoucnosti této přírodní památky? 
 

„Mokrá plocha“ – plochy trvale zvodnělých tůní, mělkých mokřadů a zamokřených půd s nálety dřevin. 
Dlouhodobý cíl péče – zachování trvalých vodních ploch vhodné hloubky, zamezení zazemnění, odbahnění, 
vyhrnutí do hloubky, která zamezí vysychání v letní sezóně, vyřezávání náletových dřevin.  
 

  
  

„Suchá plocha“ – plochy skalních výchozů sterilních písků a suchých teplomilných trávníků v různé fázi suk-
cese včetně náletů dřevin. Dlouhodobý cíl péče – udržování ploch bezlesí a sterilních písčin, blokace sukcese 
dřevin (periodické vytrhávání semenáčků dřevin a vyřezávání náletových dřevin – stromy i keře, odstranění 
opadu, periodické narušování drnu, kosení expandujících travních porostů). 
 



(Miroslav Hátle a kol.: Plán péče o Přírodní památku Pískovna u Dračice na období 
2011 – 2020, vydala Správa CHKO Třeboňsko 2010, str. 14 – 16) 

 
 „Sem chvátám, sem mě to táhne. Tady se léčím, osvěžuji. Nevím, mám-li vám zradit 
jméno své krasavice. Zní dost drsně: Dračice.“ „…O kus dál ji stisknou zalesněné strá-

ně a skryjí luční duby. Tady vtiskují do nánosu písku své štíhlé stopy srnčí páry. Tady se pasou, spojují 
v rodiny i rodí černooké skvrnité krasavce, tak milé a nebojácné.“  

(Josef Hadač: Nad lužní řekou/toulky Suchdolskem, Carpio, Třeboň 2003, ISBN: 80-86434-04-4, s. 9) 
 

Jak podle tebe vznikl název řeky Dračice: napiš o tom příběh nebo pověst a neza-

pomeň na ilustraci. 

  



 

 

 

PRACOVNÍ LIST č. 16 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OCHRANA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PÍSKOVNA  
U DRAČICE III. 

Ve dvojici nebo trojici se zamyslete se nad následujícími řádky. Vypište slova a údaje, kterým nerozumíte a 
prostřednictvím různých slovníkových a odborných publikací a také internetu k nim připište význam, vysvět-
livky nebo vyhledejte obrázky, fota či je sami podle situace vyfotografujte. Nezapomeňte na uvedení veške-
rých zdrojů. Co usuzujete na základě tohoto dokumentu o budoucnosti této přírodní památky?  
 
 
 
  

Péče o rostliny 

Na lokalitě se plánuje provádět repatriaci následujících rostlinných druhů v rámci záchranných kultivací: 
Illecebrum verticilatum, Pseudognaphalium luteo-album, Cyperus flavescens, Juncus tenageia, Ranunculus lingua, 
Juncus capitalus, Littorella uniflora, Sedum villosum, Nuphar pumila, Pilularia globulifera.  
Výsadby se uskuteční po předchozím předpěstování v areálu Botanického ústavu AV ČR v Třeboni během měsíci 
května a června. Zpětně se pak vyhodnocuje na místě výsadby jejich uchycení a šíření v lokalitě z výsadeb přede-
šlých. Každoročně předloží Botanický ústav na konci roku závěrečnou zprávu, ve které jsou přesně uvedena místa 
výsadeb, druhové složení a množství repatriovaných rostlinných druhů. Repatriace se celkové opírá o platný Plán 
péče CHKO Třeboňsko na roky 2008 – 2017 (schválen MŽP ČR 14. 12. 2007).  

Péče o živočichy 

Navrženými zásahy o nelesní biotopy (sterilní písčitá stanoviště, s různými vlhkostními podmínkami, tůně a mělké 
mokřady) budou zajištěny podmínky pro trvalý výskyt a reprodukci živočichů, kteří jsou předmětem ochrany, tj. 
zejména ropuchu krátkonohou a další druhy obojživelníků a pro teplomilné druhy bezobratlých vázaných na tato 
specifická stanoviště (včetně populace hnědáska kostkovaného). Součásti ochrany je také zajištění území před 
eutrofizací, vznikem skládek a před záměrným hubením a odchytem. 

 
(Miroslav Hátle a kol.: Plán péče o Přírodní památku Pískovna u Dračice na období 2011 – 2020, vyda-

la Správa CHKO Třeboňsko 2010, str. 14 – 16) 
 



Prohlédni si fotografie cest v pískovně (viz níže). Jak cesty vznikly a k čemu slouží?  
Jak postupovat v případě, kdy do jezírka z děravé láhve vytéká neznámá kapalina, kte-
rá nepříjemně zapáchá a vytváří na břehu a na hladině mastnou skvrnu? Vezmi si 
z domova igelitovou tašku, nasbírej do ní zde poházené odpadky a až půjdeš nazpět, 
vyhoď je – nezapomeň je roztřídit. Díky tomu pomůžeš rostlinám, živočichům i sobě,  

tj. celé přírodě. 
 

 

 

 

 

 
     

 

 

 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 17 
 

Přírodovědná část 

PÍSKOVNA U DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OCHRANA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PÍSKOVNA  
U DRAČICE IV. 

 
Ve dvojici nebo trojici se zamyslete se nad následujícími řádky. Vypište slova a údaje, kterým nerozumíte  
a prostřednictvím různých slovníkových a odborných publikací a také internetu k nim připište význam, vy-
světlivky nebo vyhledejte obrázky, fota či je sami podle situace vyfotografujte. Nezapomeňte na uvedení 
veškerých zdrojů. Co usuzujete na základě tohoto dokumentu o budoucnosti této přírodní památky?  

 

Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností  
Uzavření není plánováno. V případě, že by došlo k výraznějšímu výskytu spontánního nepovoleného využí-
vání pro cyklistické a motocyklistické jízdy (motocykly, čtyřkolky), které by mohlo vést k poškozování zájmů 
ochrany přírody, bude toto operativně řešeno a projednáváno s obcí Rapšach a Suchdol nad Lužnicí a Policií 
ČR. V tomto případě by také došlo k instalaci varovných tabulí a případně by byly na hlavních vstupech do 
území instalovány závory. Na území se z tohoto aspektu zaměří kontrolní činnost.  
 

 
 

Návrhy na vzdělávací využití území  
Stávající informační tabule o hodnotách zvláště chráněného území (ZCHÚ) při hlavním vstupu do pískovny 
bude udržována, případně obnovena. Zřízení naučné stezky ani průvodcovské služby není plánováno. Příleži-
tostně bude území využíváno pro odborné exkurze a jako „laboratoř v přírodě“ v rámci programů ekologické 
výchovy pro žáky základních a středních škol v CHKO Třeboňsko. V tomto směru bude CHKO spolupracovat 
se sdružením Calla (program Jihočeské pískovny) a Českou geologickou službou (databáze geologicky vý-
znamné lokality). 

 



(Miroslav Hátle a kol.: Plán péče o Přírodní památku Pískovna u Dračice na období 2011 – 2020, vydala 
Správa CHKO Třeboňsko 2010, str. 14 – 16) 

Jak si představuješ minulost a budoucnost této lokality, jak hodnotíš její současný 

stav?  

S ostatními badateli a badatelkami vytvoř časovou osu vývoje pískovny: před těžbou, v průběhu těžby, sou-
časnost a budoucnost v horizontu 50 let. Informace získávejte přímo zde a v učebně 
z tištěných a elektronických zdrojů. Veškeré textové a grafické informace umístěte na 
velkoformátový pevný podklad (např. kartóny) a výsledek svého pozorování, zkoumání 
a tvorby umístěte na školní chodbě, a tak s nimi seznamte i své spolužáky, rodiče, pra-
covníky a návštěvníky školy. 
 

 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 18 
 

Přírodovědná část 

BLATA „NA ŠUDERNÁCH“ 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

POLOHA BLAT NA ŠUDERNÁCH 
 

CO SI VYBAVÍŠ, KDYŽ SE ŘEKNE… 

…příroda 
…les 
…jezírko 
…Spáleniště 
…bažina 
…blato 

VYLUŠTI A ZAPIŠ ZAŠIFROVANÁ SLOVA → 

 
MMMEMHMCMAMŠMPMAMRMAMZM _____________________________ 
 
 spABálCDenEFišGHtěIJ ____________________________________________ 
 
ECIVOROBAYKRMS _______________________________________________ 
  
lsíetuoscne ______________________________________________________ 
 
ARZEJNIEARŠLNÁEÍK ______________________________________________ 
 
→ A POUŽIJ JE DO ZÁZNAMU O POLOZE BLAT NA ŠUDERNÁCH: 
 

 

  



1. Jaká znáš pravidla chování člověka v lese? 
2. Jaký je význam lesa v životě rostlinných a živočišných obyvatel a pro samotného 

člověka a své postřehy napiš. Zakresli a popiš jev fotosyntézy. 
3. Odhadni hloubku jezírek zde na blatech. 

 

 

 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 19 
 

Přírodovědná část 

BLATA „NA ŠUDERNÁCH“ 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

POLOHA A POVRCH BLAT NA ŠUDERNÁCH 
 
Proveď s ostatními terénní průzkum blat. Zakresli do plánku ne-
bo mapky jejich hlavní jezírka a také jejich propojení lesními 
chodníky. Zaznamenej výskyt významných rostlinných a živočiš-
ných obyvatel.  
Do plánku nebo mapky vyznač významné body a lidská sídla 
upřesňující polohu blat z hlediska místního zeměpisně přírodního 
názvosloví (nezapomeň na použití turistické mapy a případně 
internetových databází): 
  



Najdi si vhodné místo, sedni si (lehni si) potichu (např. do trávy na břehu jednoho z jezí-
rek, na terasovitý chodníček mezi borůvčí,…) a zaposlouchej se do zvuků přírody (zpěv 
ptáků, v dáli lesem zastřený zvuk motoru auta,…), sleduj pohyb (vodní hladiny jezírka, 
přelétávání vážek nebo šidélek), vnímej vůni (lesa, jezírek, rojovníku bahenního, borůvčí, 
rozpálené lesní půdy, probouzející se do jara přírody, …), pozoruj, jak se co mění (mraky 

na obloze v průzorech mezi stromy tyčícími se do výše, příroda ve střídání ročních období, životem kypící 
nebo zamrzlá jezírka,…) a zaznamenej svá pozorování (písemný popis, příběh, plánek, mapa, obraz na zeď, 
fotografie – pomocí fotoaparátu nebo USB mikroskopu, diktafonu, záznamových přístrojů mobilního telefo-
nu). 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 20 
 

Přírodovědná část 

BLATA „NA ŠUDERNÁCH“ 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

BLATA NA ŠUDERNÁCH – RAŠELINNÉ JEZÍRKO 
 

Podle následující osnovy sepiš stručně průběh vzniku rašelinného jezírka a nejméně třemi obrázky ilustruj 
zrod a současný vzhled tebou vybraného jezírka v této lokalitě: 

- nepropustné dno (podložní plocha)  
- dostatek vody 
- tlení odumřelých částí rostlin  
- schopnost rašeliníku  
- mokré prostředí  
- význam mechorostů 

  

TEXT S ILUSTRACEMI: 

  



1. Znáš název národní přírodní rezervace, která se nachází v jižních Čechách a její 
blatkový les (podle blatky – druhu borovice) je největší v České republice? 

2. Pokud vrstva rašeliny nabírá jeden až dva milimetry na výšce (tloušťce) za rok, za 
jak dlouho by dosáhla 8 m? 

3. Co by měl člověk podniknout, aby jezírka na blatech nezanikla? 
 
 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 21 
 

Přírodovědná část 

BLATA „NA ŠUDERNÁCH“ 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

BLATA NA ŠUDERNÁCH – RAŠELINIŠTĚ 
 
Přiřaď k sobě (opiš na vystřižené kartičky a nalep) název části 
rašeliniště a její popis. Při svém pozorování terénu blat doplň 
dvojici pojmů náčrtkem nebo malůvkou: 

 

ŠLENK   

      BULT 
 

 

 

zanikají pouze při dlouhodobějším vy-

schnutí 
 

 

vyvýšenina nad okolní úrovní 

okolo nich je travnatý porost  
 

kopulovitý až homolovitý (kopcovitý) tvar  
 

vytvářejí se z odumřelých rostlinných částí a kořenů 
 

ráj mechů, travin i zakrslých stromů  
 

zadržují vodu jako malé hráze 

mají různé tvary a rozměry 

lemují je rašelinové koberce  



1. Jak byla člověkem rašelina člově-
kem těžena? 

2. K čemu člověk v minulosti rašeli-
nu využíval? A jak je využívána dne? 

3. Proč se bulty mění v šlenky a na-
opak? O čem svědčí tyto proměny?  

4. Jak hodnotíš význam rašeliniště v životě lesa? 
5. Pomocí různých větví vytyč se skupinkou badatelů a 

badatelek čtverec nebo obdélník s různými porosty 
nejnižšího lesního patra včetně břehu a opatrně i 
části vodní plochy jednoho z jezírek a na větší papír 
zakresli plánek nebo mapu tohoto místa i s jeho rost-
linnými a živočišnými obyvateli – pokus se je pojmenovat a zjistit o nich různé poznatky a zajímavos-
ti zde na místě nebo v učebně za použití atlasů, určovacích klíčů, internetu a dalších pomocníků 

 
 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 22 
 

Přírodovědná část 

BLATA „NA ŠUDERNÁCH“ 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE BLAT  
NA ŠUDERNÁCH 

 

Doplň do textu správné tvary odpovídajících pojmů umístěných v závorce. Některá 

chybí? Určitě si poradíš a zapíšeš je také:  

 
________________ a kyselá půda s nízkým obsahem živin skýtá podmínky pro rozšíření výrazně aromatické  
a jedovaté rostliny rojovníku ___________________. 
 
 
V letních měsících se můžeme kochat pohledem nad výskytem dalšího bíle kvetoucího a kobercově  
rostoucího (především na hladině hlavního jezírka) skvostu: _________________________ bílého. 
 
 
Vlhko __________________ půdy a v naší lokalitě blat nevelké vodní ________________ jsou domovem 
velmi obratných hmyzích aviatiků: ________________________, ___________________________  
a ___________________________. 
 
 
Při opatrném našlapování mezi keříky, které jsou obsypány modrými plody ______________, můžeme spat-
řit mihnutí ocásku křehké _______________ živorodé. Svým uštknutím obávaná __________________ 
obecná se nám raději vyhne a razí si svou pouť porosty nejnižšího lesního __________________. 
 
 
(patro, šidélko, šídlo, vážka, plocha, bahnitý, leknín, bahenní, podmáčený) 



1. Jaké další zástupce obyvatel blat jsi (z)pozoroval/a?  
2. Znáš jiné rostliny člověku nebezpečné? 
3. Pozoruj hmyzí letce: kolik jich najednou nejvíce létalo nad jezírkem? 
4.  Jaké zásahy člověka v nejbližším okolí blat můžeš zaznamenat? 
5. Vytvoř s ostatními mini encyklopedii o blatech obsahující z tvého pohledu 

nejpodstatnější poznatky, které mapují tvé postřehy a pozorování prostřednictvím obrázků (rostlina, 
živočich, schéma stavby těla, pohyb, životní prostor atd.) a písemných záznamů (popis, zajímavost, 
zážitek, znalostní test apod.). 

 
 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 23 
 

Přírodovědná část 

PŘÍRODNÍ REZERVACE DRAČICE 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

Přírodní rezervace – PR  

 
V kterém roce byla PR Dračice vyhlášena?   _______________________ 
 
Jakou délku má PR Dračice?    _______________________ 
 
Jakou rozlohu má PR Dračice?   _______________________ 
 

Křížovka – tentokrát svisle 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

B B L L K K D D H H P P M M 

              

              

              

              

 
1. Hra, kde se tančí 
2. Sinalá 
3. Domácky Ludmila 
4. Malá laň 
5. Opak ošklivosti 

6. Vůz, tažený koňmi 
7. Nosí je fotbalisté 
8. Pracovník v docích 
9. Nižší šlechtic 
10. První prezident ČR 

11. Gumy 
12. Dle 
13. Tlama zvěře 
14. Oblaka 

 
V tajence najdeš dva zástupce živočišné říše, kteří žijí v PR Dračice: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Šifry: 

KAXLAXÍAXNAXAAXTAXKAXAAX RAXOAXHAXAAXTAXÁAX 
 

_________________________________________________________ je rostlina – živočich 
 

ÝAOŽOKEOSP/ÁKVCRUKVN 
 

_________________________________________________________ je rostlina – živočich 
 
V šifrách jsou ukryty dva názvy. Vaším úkolem je zjistit, zda se jedná o rostlinu či živočicha, a najít o nich co 
nejvíc podrobností na internetu (třeba včetně fotografie): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekelný malíř: 

Na fotografii je místo, zvané „Peklo“. Dokresli do něj čerty! A víš, kde se toto místo nachází? Zajdi se tam 
někdy podívat, třeba čerty uvidíš na vlastní oči! 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 1 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

GEOLOGIE OBLASTI 
Zkus najít v učebnici: 

Do jaké pánve patří geologicky oblast Rapšachu? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Jaký je rozdíl mezi pískem a pískovcem? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Co je to lignit? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Zkus najít na internetu: 

Co znamená slovo „fosilní“?  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Co znamená zkratka UNESCO? 
 
_______________________________________________________________________________________ 



Na obrázku je vltavín. Zjisti na internetu co to je, a kde to jde v jižních Čechách nalézt? 
 
 
 
 
 
 
Co to tu máme na další fotografii? Jak to vzniklo?  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 2 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

ŘEKA DRAČICE 
Křížovka: 

 
1. Otvor v zemi 

2. Střílí se tím třeba do plechovek 

3. Je to zvíře, které uštkne člověka 

4. Dává se to do očí nebo do polévky 

5. Eva Farna je můj **** 

6. Jdu si v lese po ***** 

7. Chodí se tam na houby 

V tajence je jméno řeky, která protéká nejblíže k Rapšachu. 

Úkoly: 

Do slepé mapy části ČR zakresli tok této řeky. Vpravo máš pro kontrolu mapu celé ČR. 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       



Meandry: 

Najdi si třeba na internetu co je to meandr a nakresli do čtyř obrázků, jak vzniká. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

1 2 

3 4 

 
Jaká je délka této řeky? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
O kolik metrů výše je pramen této řeky, než je její ústí do Lužnice? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Domácí úkol: 

Dojdi s rodiči na soutok této řeky s řekou Lužnicí, vyfotografuj ho a fotku nalep sem: 
 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 3 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

ŘEKA LUŽNICE I. 
Křížovka: 

1. Tato věc pluje po vodě, řece nebo třeba po 
moři 
2. Víte, jak _ _ _ _ _ _ je (TAJENKA)? Ne? Tak já 
vám to řeknu. Je dlouhá 208 km 
3. Největší český rybník? 
4. Tato řeka protéká různými městy, např. taky  
Č. Velenicemi nebo Veselím nad Lužnicí. Zkus 
uhádnout jméno velkého města před jejím ústím 
5. Opak k pozitivně 
6. Domácí pták 
7. Jak se jinak řekne tok? 

 

Co o ní víš? 

Víš, kde pramení? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Jak se říká ploše, kterou řeka odvodňuje? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Když pustíš do této řeky dřevěnou lodičku, do kterého moře dopluje? A do kterého oceánu? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

     1.        

  2.           

   3.          

 4.            

5.             

6.             

    7.         



Na chvíli objevitelem: 

Zkus zjistit a vypsat co nejvíce zajímavostí o této řece, Nové řece a Zlaté stoce. Použij 
znalosti své, tvých příbuzných, a třeba i internetu. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Domácí úkol pro rodinný víkend: 

A abyste neseděli jen stále u internetu – vyrazte o víkendu s rodiči do míst, která souvisí s touto řekou, a 
vyfoťte co nejvíc přírodopisných zajímavostí, které s ní souvisí. Nejzajímavější fotky pak nalepte sem: 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 4 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

ŘEKA LUŽNICE II. 
Křížovka na úvod: 

 

1. Obrazovka, která je připojena k PC 

2. Kus silnice, který je nad proudící řekou 

3. Věc, která je hned vedle sprchy 

4. Voda v řece, která padá kolmo dolů 

5. Surovina, bez které se neobejdou truhláři 

6. Jedna z největších řek a vodních cest Evropy 

7. Věc, která převáží lidi nahoru, aby si mohly zajez-

dit na sněhu 

8. Žena, která se chce líbit a trochu to přehání 

 

Kolem Lužnice 

 Na stránkách www.geocaching.com nebo www.geocaching.cz zkus nalézt, jestli je 
v okolí pramene Lužnice nějaká cache a kde. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 Víš vůbec, co je to je cache (keška), geocaching a cacher (kešer neboli kačer)? Zkus se poptat, nebo se 
poradit s internetem. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

1.     M O N I T O R 

2.      M O S T   

3.       V A N A  

4.  V O D O P Á D    

5.      D Ř E V O  

6.    L A B E     

7.  L A N O V K A    

8.  K O K E T A     

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.cz/


 Zkus zakreslit do slepé mapy tok řeky Lužnice: 
 

 
 Jaké jsou kolem řeky Lužnice historické zajímavosti? Je jich spousta – zkus vypsat alespoň ty největší! 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Domácí úkol pro rodinný víkend: 

 Vyrazte o víkendu s rodiči k rybníku Rožmberku. Jak souvisí s touto řekou? Vyfoťte se tu a nejhezčí fotku 
pak nalepte sem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A navíc zkuste spolu s rodiči vypátrat co nejvíc poznatků o Rožmberku a o jeho staviteli. Udělejte z nich 
malou knížku formátu A5 alespoň o čtyřech stranách. 



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 5 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

BUKOVÉ KOPCE 
 

 Proč se Bukové kopce jmenují asi právě tak, jak se jmenují? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 Kterým číslem jsou v mapě označeny Bukové kopce? 
 

 
 

 Jaký je rozdíl mezi PŘÍRODNÍ PAMÁTKOU, PŘÍRODNÍ REZERVACÍ, CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLASTÍ  
A NÁRODNÍM PARKEM? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 



 Jaký je v poslední době problém v přírodě (nejen v Bukových kopcích) s divokými prasaty a proč? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Co je to kyčelnice devítilistá a kyčelnice cibulkonosná? Zkus o nich něco najít na internetu, zapsat a na-

lepit sem jejich obrázky: 

Kyčelnice devítilistá Kyčelnice cibulkonosná 

 

 Na nepříliš zdařilé fotografii je pták    -.-/.-./-.-/.-/…-/./-.-.//…-/./.-../-.-/-.--// 

Co vše o něm dokážeš zjistit? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 6 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

NOVÁ VES U KLIKOVA 
 

 Nechte si od rodičů poradit, proč se Nové Vsi říká Najdorf? Z čeho to vzniklo? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 

 Zkus najít v učebnici, proč byla tato ves vystěhována a v kterém roce? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Co se stalo s obyvateli obce? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Nedaleko Nové Vsi stojí zámeček (dnes penzion) Nová Huť. Proč je pojmenována právě takhle? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
  



 Zakroužkuj v mapě stavení, které jediné zůstalo z Nové Vsi zachováno dodnes. Poraď se s rodiči, nebo se 
tam o víkendu zajeďte na kolech podívat. Co je to za stavení? 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 Na Nové Huti měl lovecký zámeček Ferdinand d´Este – už jsme o něm jednou mluvili. Co ale o něm  
a jeho rodině dokážeš zjistit? Jak je jeho jméno spojeno s městem Sarajevo a začátkem I. světové války? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Pro zvídavé 

Jak je (trochu vzdáleně) spojeno jméno Ferdinand d´Este a město Terezín? 
 
_______________________________________________________________________________________ 



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 7 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

KUNŠACH 
Domácí úkol pro celou rodinu 

 Jeďte nebo jděte po cestě ze Spáleniště do Halámek těmi místy, kde stála kdysi 
vesnice Kunšach. Najdete po ní ještě dnes nějakou stopu? 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

 Byla v Kunšachu škola? 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 Kolik měl Kunšach v roce 1929 obyvatel? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Kolik z nich byli Němci? Jak vypočítáš, kolik procent Němců v obci žilo? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
  



Pro zvídavé 

 Zkus zjistit, co to byla Pohraniční stráž a vypsat toho co nejvíc. A kdo to byl PSPS? 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 8 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

DOPRAVA 
 

 Zkus v učebnici vyhledat, jak se v Rapšachu zvyšoval počet osobních aut, zapiš 
údaje do tabulky a zkus z ní udělat graf. 

 
 

ROK       

POČET OSOBNÍCH AUT       

 

 

 Spočítej, kolik aut projede vaší návsí za jednu hodinu dopoledne. A kolik za odpoledne? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
  

GRAF 



Doprava a jízdní řády 

 Má Rapšach nějaké spojení s okolním světem veřejnou dopravou v sobotu a v neděli? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Které z obcí, připojených k České republice v roce 1920, má vlakové nádraží?  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Najděte na internetu (nebo v jízdním řádu, ale to asi už nevíte, co je) spojení ze Suchdola nad Lužnicí do 
Ústí nad Labem, a to ve všední den tak, abyste byli v Ústí nad Labem do 16:00 hodin. Přes která velká 
města pojedete? Kolik korun Vás to bude stát? A pojedete vlakem, nebo autobusem? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Otázka pro zvídavé 

 Proč už nejsou na hraničních přechodech v naší republice celní a pasové kontroly? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 9 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN 
 

 Dokážeš poznat, co je surovina a co je materiál? Spoj čarami! 
 

SUROVINA železná ruda 

 lišta 

 prkno 

 dřevo 

MATERIÁL rašelina 

 uhlí 

 plech 

 ropa 

  

 Co se v našem okolí těžilo dříve, a co se tu těží dnes? To, co se těžilo dříve, podtrhni zeleně. To, co se těží 
dnes, podtrhni červeně. 

 
ŽELEZNÁ RUDA LIMONIT RAŠELINA PÍSEK 

 
 

 Co to byly BORKY a k čemu se používaly? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 



 Zkus popsat rozdíl mezi organickou a neorganickou surovinou: 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 Do dvou sloupečků napiš příklady organických a neorganických surovin: 

ORGANICKÁ SUROVINA NEORGANICKÁ SUROVINA 

  

  

  

  

  

  

 
 

 Na obrázku vlevo je pozůstatek železáren V Myti. 
Napiš, co se tu vyrábělo, a do rámečku pod fotografií 
některé z výrobků nakresli. 
  

 



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 10 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

JAK SE OBLÉKALI VAŠI RODIČE A PRARODIČE 
 

 Přiřaďte pomocí šipek správnou dobu ke správnému oblečení: 

  

  

  

  



Současnost 

 

50. léta 20. století 

 
 

Staň se módním návrhářem 

 Zkus do rámečků navrhnout oblečení do školy, do přírody a na ples. 

DO ŠKOLY DO PŘÍRODY NA PLES 

 

 Najdi doma starou fotografii s dobovým oblečením, okopíruj ji ve škole a vlep sem. Víš, z jakého roku je? 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 11 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

JAK SE MĚNIL VZHLED RAPŠACHU 
 

 Najdi doma starší obrázek vaší vsi, okopíruj ho ve škole, a pak toto místo vyfoť 

ze stejné pozice dnes. Obrázky nalep pod tento text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mírná odbočka pro zvídavé 

Zjisti, z čeho vznikl název „fírkant“. 

 

_______________________________________________________________________________________ 



 Před sebou máš tři fotografie Rapšachu z roku 1947, 1978 a 2002. Vypiš rozdíly, které na fotografiích 
zjistíš. 

  

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Nepovinný domácí úkol pro celou rodinu: 

 Zkuste udělat soubor takových dvojic fotografií z vaší vsi, jako jsou fotky na stranách 120 až 127 v učeb-
nici. Ale jestli nechcete, tak nemusíte – já jen, že mně to fakt moc bavilo . 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 12 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

ŘEMESLA, OBCHOD A SLUŽBY 
 

Vylušti: 

Mezi první řemeslníky v Rapšachu patřili: sateři, láturhiřr, lořáki, icnídez, nádebiř, 
ivokář, rčřiíhn, nímakeci, jerkčí a vubicnoí. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Velice dobře se tu vedlo: abzabeabdabnabíabkabůabm, cdkcdrcdecdjcdčcdícdm, eftefrefuefhefelfáefře-
fůefm a ghkghoghvghághřghůghm. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vylušti křížovku: 

Od dubna do října se v obci konaly vždy první neděli v… 
 

 1. M    

  2. V     

 3. P       

   4. K      

      5. C       

     6. Ž           

   7. P     

     8. D       

      9. H          

10. P       

 
1. Hutě u řeky Dračice v údolí zvaném… 

2. Před 1. světovou válkou se jezdilo za prací hlavně do… 

3. Objevili se zde pokusy založit domácký… 

4. Oblíbenou výrobou se stala výroba bramborových… 

5. K státním zaměstnancům z příslušníků obce patřili i 2… 

6. V 50. letech 20. století z obce mizí jednotlivé… 

7. Kam chodí dopisy? Na … 

8. Je tu řeka… 

9. V roce 1910 založil František Wolf… 

10. Vyráběla se zde i klekátka k mytí… 

 

Porovnej ceny potravin dnes a dříve. Navštiv oba místní obchody a ceny si zapiš. 

Potravina Obchod 1 Obchod 2 

1kg hovězího masa   

1kg cukru   

1kg másla   

1l mléka   

4 vejce   

 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 13 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ V REGIONU I. 
 

Nakresli, co se zde pěstovalo a pěstuje: 

 

 



Zakroužkuj správné odpovědi: 

Půda v Rapšachu byla: písčitá, úrodná, neúrodná, hlinitá. 
 
V roce 1930 zde bylo nejvíce: zalesněné půdy, polí, louky, pastviny. 
 
 

Zkus vyhledat, co je to meliorace: 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Kdo to byly „Rusalky z maringotek“? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 14 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ V REGIONU II. 
 

Nakresli, co se zde chovalo a chová: 

 

 



Zakroužkuj správné odpovědi: 

V Rapšachu se chovaly: krávy, ovce, zebry, slepice, koroptve, husy. 
 
V roce 1930 byly v obci tyto hospodářské stroje: secí stroje, žací stroje, elektronické pluhy, hydraulické obra-
cečky sena, mlátička, parní kombajn. 
 
 

Zkus vyhledat, co je to triera: 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

K čemu všemu se používala a používá rašelina? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 15 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

SPOLKY V OBCI I. 
Spolky v minulosti 

Vyjmenuj alespoň pět spolků, které v Rapšachu působily v minulosti: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Doplň slova do vět: 

 
Volfova hudba se účastnila ____________________________________. 
 
Knihovníkem byl vždy _____________________________. 
 
Klub dělnických cyklistů byl založen v roce ___________________________________. 
 
Osvětový sbor ukončil svoji funkci v roce _____________. 
 

Nakresli, jak si myslíš, že vypadali hasiči v roce 1883. 

 

 



Spoj, co k sobě patří: 

Sbor dobrovolných hasičů                        Největší organizace       
 
Sokol                                                     Nejstarší spolek 
 
Národní jednota pošumavská                             Roku 1890 25 členů  
 
Odbor vlastenecko-dobročinné obce baráčníků - Vitoraz      37 členů 
 
Spořitelní a záložní spolek                                Založeno roku 1922 
 

Jaké spolky a organizace působí v Rapšachu dnes? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Pokud nejsi z Rapšachu – jaké organizace a spolky působí ve vaší obci? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 16 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

SPOLKY V OBCI II. - TOMÍCI 
 

 

Vše potřebné najdeš na webu www.rapsach.cz/tom 

 Zjisti, co znamenají zkratky Tom a ATOM. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 Jak se jmenuje náš oddíl? A od kterého roku? 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 V kterém roce byl založen? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 



 Kam jsme jezdili na tábor do roku 199O? A v rámci jaké organizace? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 Vyznač na mapě, kde jsme měli tábor v letech 1991 a 1992. 

 
 

 Vyznač na mapě, kde máme tábory od roku 1993. 

 
 

 Kolik přibližně členů prošlo oddílem za jeho více než třicetiletou historii? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 Jakou hru (na jaké téma) byste si přáli zahrát na příštím táboře? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 17 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

ÚŘADY V OBCI 
 

Vylušti podle klíče pod textem: 

16 15 19 20 15 22 14 9  21 18 1 4 
16 15 19 20 15 22 14 9  21 18 1 4  2 24 12  26 18 9 26 5 14  27 34  4 21 2 14 1   
27 34 35 35. 4 5 14 14 5  4 15 3 8 1 26 5 12 15  16 18 21 13 5 18 14 5  27 36 36   
11 21 19 21  16 15 19 20 16 22 14 10 3 8  26 1 19 9 12 5 11. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
 
 

Napiš, kdy byla zřízená četnická stanice a v jakém domě byla: 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
  



K čemu si myslíš, že sloužila pohraniční stráž? 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Vylušti:  

 

21cržucšaolšřřkL I éapiedRpahavoe96 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

kntianooucšavlbsp21krO I dou90ůoiaRpahprdísseta 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 18 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

OSLAVY SVÁTKŮ A VÝROČÍ 
 

Doplň slova do vět: 

Mezi nejznámější zvyky patřily _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ průvody, _ _ _ _ _ _ čarodějnic, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ koleda,  
 
d _ _ _ _ _ _ _ , p _ _ _ _ _ _ _ _ a Š _ _ _ _ _ večer.  
 
Jako štědrovečerní jídlo se podávaly r _ _ _ s o _ _ _ _ _ _, h _ _ _ _ _ _ kaše a v _ _ _ _ _ _. 
 
Zdejší lidé se tu až do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ let 19. století oblékali do _ _ _ _ _ podobných jako v blízkém  
 
P _ _ _ _ _ _. 
 
Za první _ _ _ _ _ _ _ _ _ se v Rapšachu pravidelně konaly _ _ _ _ _ poutě do roka. 
 

Vylušti Morseovu abecedu pomocí klíče na druhé straně (nebo se už konečně nauč-

te morseovku!): 

…-//-.-././.-./…-/-./..-//.----/----./….-/-….//-…/-.--/.-..//-./.-//.-./.-/.--./…/.-/…/…/-.-/.//-./.-/…-/…/..// 
.--./---/.--./.-./…-/.//.--./.-././-..//.--./.-./../…./.-../../--.././.---/../-.-./../--/..//---/-…/-.--/…-/.-/-/./.-../..// 
--../.-/…./.-/.---/./-.//-/-.--/-.././-.//-.././-/…/-.-/.//.-./.-/-../---/…/-/../// 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 



A .- H …. N -. U ..- 1 .---- 8 ---.. 

B -… CH ---- O --- V …- 2 ..--- 9 ----. 

C -.-. I .. P .--. W .-- 3 …-- 

D -.. J .--- Q --.- X -..- 4 ….- 

E . K -.- R .-. Y -.-- 5 ….. 

F ..-. L .-.. S … Z --.. 6 -…. 

G --. M -- T - 0 ----- 7 --… 

 

Vylušti čtyřsměrku: 

 
Najdi: Památky, pouť, škola, Dračice, louka, Rapšach, svátky, zvyky, kostel, ves 
 

R D R A Č I C E 
A Z V Y K Y J  
P A M Á T K Y K 

Š K O L A T A O 
A N  A  Á  S 
C H  U  V S T 

H P O U Ť S A E 
V E S A K U O L 

 
 
Tajenka: 6. července se slavil den upálení Mistra __________________________________. 
 

 
 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 19 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

CÍRKEVNÍ STAVBY V OBCI I. 
 

Rapšašský kostel: 

Po kterém církevním světci je pojmenován rapšašský kostel? 

N M I Ý A S V T Z K U D 

 
______________________________ 
 
 
 
Kdy byl pravděpodobně kostel založen (špatné odpovědi škrtni)? 

 Na počátku 15. století 

 Na počátku 14. století 

 Na konci 18. století  
 
 
 
Kdy byl kostel nejvíce poškozen?  
31.1.   9.26.22.11.24.22.13.30.10.  27.1.14.6.13.   
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(Použij tuto abecedu, abys vyluštil odpověď.) 
A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,Ř,S,Š,T,Ť,U,V,W,X,Y,Z,Ž 

 
 
 V jakém století došlo k opravě kostela(špatné odpovědi škrtni)? 

 v 15. století 

 na počátku 14. století  

 na konci 18. století                



Jak vysoká je věž, přistavená ke kostelu? 

 26 m 

 58 m 

 32 m 
 
 
 
Dopiš na řádek chybějící slova z náhrobní desky: 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 20 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 
 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

CÍRKEVNÍ STAVBY V OBCI II. 
 

Ještě jednou kostel: 

Dokresli na fotografiích kostela chybějící části: 
 

 

 

 
 
 
 

 

http://images.google.com/imgres?q=kostel+sv.Zikmunda+v+rap%C5%A1achu&start=122&hl=cs&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=FcSVMJ8DwcbfMM:&imgrefurl=http://www.rapsach.cz/obec/pamatky.htm&docid=DVOAs8njaz0uPM&itg=1&imgurl=http://www.rapsach.cz/obec/images/P4270008a.JPG&w=225&h=300&ei=dQqNT6T_DcSGswb-roWsCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=929&vpy=198&dur=462&hovh=240&hovw=180&tx=79&ty=129&sig=110135107661375107886&page=6&tbnh=144&tbnw=108&ndsp=24&ved=1t:429,r:22,s:122,i:1
http://images.google.com/imgres?q=kostel+sv.Zikmunda+v+rap%C5%A1achu&start=122&hl=cs&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=FcSVMJ8DwcbfMM:&imgrefurl=http://www.rapsach.cz/obec/pamatky.htm&docid=DVOAs8njaz0uPM&itg=1&imgurl=http://www.rapsach.cz/obec/images/P4270008a.JPG&w=225&h=300&ei=dQqNT6T_DcSGswb-roWsCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=929&vpy=198&dur=462&hovh=240&hovw=180&tx=79&ty=129&sig=110135107661375107886&page=6&tbnh=144&tbnw=108&ndsp=24&ved=1t:429,r:22,s:122,i:1
http://images.google.com/imgres?q=kostel+sv.Zikmunda+v+rap%C5%A1achu&start=122&hl=cs&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=FcSVMJ8DwcbfMM:&imgrefurl=http://www.rapsach.cz/obec/pamatky.htm&docid=DVOAs8njaz0uPM&itg=1&imgurl=http://www.rapsach.cz/obec/images/P4270008a.JPG&w=225&h=300&ei=dQqNT6T_DcSGswb-roWsCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=929&vpy=198&dur=462&hovh=240&hovw=180&tx=79&ty=129&sig=110135107661375107886&page=6&tbnh=144&tbnw=108&ndsp=24&ved=1t:429,r:22,s:122,i:1
http://images.google.com/imgres?q=kostel+sv.Zikmunda+v+rap%C5%A1achu&start=122&hl=cs&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=FcSVMJ8DwcbfMM:&imgrefurl=http://www.rapsach.cz/obec/pamatky.htm&docid=DVOAs8njaz0uPM&itg=1&imgurl=http://www.rapsach.cz/obec/images/P4270008a.JPG&w=225&h=300&ei=dQqNT6T_DcSGswb-roWsCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=929&vpy=198&dur=462&hovh=240&hovw=180&tx=79&ty=129&sig=110135107661375107886&page=6&tbnh=144&tbnw=108&ndsp=24&ved=1t:429,r:22,s:122,i:1
http://images.google.com/imgres?q=kostel+sv.Zikmunda+v+rap%C5%A1achu&start=122&hl=cs&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=FcSVMJ8DwcbfMM:&imgrefurl=http://www.rapsach.cz/obec/pamatky.htm&docid=DVOAs8njaz0uPM&itg=1&imgurl=http://www.rapsach.cz/obec/images/P4270008a.JPG&w=225&h=300&ei=dQqNT6T_DcSGswb-roWsCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=929&vpy=198&dur=462&hovh=240&hovw=180&tx=79&ty=129&sig=110135107661375107886&page=6&tbnh=144&tbnw=108&ndsp=24&ved=1t:429,r:22,s:122,i:1


Fara a hřbitov: 

Zakroužkujte změny, ke kterým došlo v průběhu let na budově fary. 
 

  
 
 
Postavte se před vchod kostela a spočítejte, kolik kroků ujdete až k bráně hřbitova. 
 
___________________ kroků. 
 
 
 
Zjistěte, kdo nechal postavit uprostřed hřbitova kapli s hrobkou. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
  



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 21 
 

Vlastivědně - zeměpisná část 

 

 

JMÉNO:  TŘÍDA: 

 

POVĚSTI Z RAPŠACHU A OKOLÍ 
 

Pověst o klášteře 

 Vylušti tajenku: 

1. Co zakázala tajemná postava muži udělat? 
2. Na vysvobození museli zakletí dalších 333 let….. 
3. V čem byla oblečena tajemná postava? 
4. Co se propadlo zpět do země? 
5. Když muž promluvil, tak tajemná mnišská postava……. 
6. Jak se nazývá obyvatel kláštera? 
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

 
 
Tajenka: Místo, kde se příběh odehrál …………………………………………….. 
 
  



Jak by ses zachoval, kdyby se ti přihodilo to, co sedlákovi? 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Ztvárni tuto pověst jako komiks: 

 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

 
 



Pověst o založení kostela 

Vybarvi správné odpovědi: 

 

1 Hraběnka zabloudila v hlubokých lesích nad Vltavou ANO NE 

2 Hraběnka slíbila, že nechá postavit školu ANO NE 

3 Po deseti dnech ji našel chudý uhlíř ANO NE 

4 Hraběnka dala chudému uhlíři královskou odměnu ANO NE 

5 Záhy se začal stavět kostel v Klikově ANO NE 

6 Kostel neměl být v Rapšachu, ale v Tušti ANO NE 

7 Základy kostela zmizely přes noc na vzdálený kopec ANO NE 

8 Chalup v blízkosti kostela nepřibývalo  ANO NE 

 

Nakresli, jak podle tebe vypadala hraběnka: 

 
   



Běž ke kostelu a dokresli ho: 

 

 



Pověst o klikovských hornících: 

Spoj, co k sobě patří, odpovědi napiš dolů na řádek: 

1. Vesnička, ze které tato pověst pochází, se nazývá             a) železná ruda 
2. Zde se těžila                                    b) tajemné kopání 
3. Jednoho dne se                                 c) pomóóóc 
4. Ženy se sešly u výčepu                           d) bylo pozdě 
5. Manželky horníků zjistily strašnou věc              e) horníci nevrátili domů 
6. Uslyšely bolestivé                                f) Klikov      
7. Snažily se                                       g) aby našly své muže                                   
8. Když se k nim dokopaly                           h) k nim dokopat 
9. Muži byli pochováni                             ch) důl byl zavalen 
10. V noci se prý ozývá                              i) v dole 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Zakroužkuj správnou odpověď: 

1. Víš, podle čeho se jmenuje vesnička Klikov 
a. vyráběly se tu kliky 
b. podle pozdravu Zdař bůh, německy Glück auf - Klikau, česky Klikov 
c. v Klikově jsou klikaté cesty 
 

2. Po práci si horníci zašli na 
a. čaj 
b. rum 
c. pivo 
 

3. Manželky horníků byly 
a. vyděšené, že se muži nevracejí domů 
b. šťastné, že budou mít klid 
c. naštvané, že se muži zase zdrželi v hospodě 
 

4. Ženy se sešly 
a. v obchodě 
b. u výčepu 
c. doma 
 

5. V noci se prý z dolu ozývá  
a. smích horníků 
b. tajemné kopání 
c. pláč jejich žen 

 

Napiš krátkou básničku na téma – KLIKOVŠTÍ HORNÍCI: 

          ……………………………………………………… 
          ……………………………………………………… 
          ……………………………………………………… 
          ……………………………………………………… 

 



Pověst o Dračici: 

Najdi v osmisměrce tato slova: 

poklad, voda, jaro, Rapšach, svět, správce, hamry, lakomství, stavení 

l  e p d r r a

a c o j a r o

k v k v p s č

o á l o š v i

m r a d a ě c

s p d a ch t e

t s h a m r y

v t s ě v o p

í n e v a t s

 
Tajenka: _______________________________________________________________________________ 
 

Napiš, co znamenají tyto výrazy: 

o živořící  ________________________________________ 
 

o políčkáři  ________________________________________ 
 

o zhatit  ________________________________________ 
 

o řečiště  ________________________________________ 
 

o zmar  ________________________________________ 

Doplň i/y, í/ý: 

Ž_vo b_valo ještě před sto padesáti lety údol_ Dračice, kde do hukotu vod_ v peřejích mísí-

val_ údery kladiv z „hamrů“. Dnes však už jenom vodou staletí omleté a hlazené balvan_ trčí 

po věky nehnutě z jej_ho řečiště při němž stával_ kdysi zalesněné stráni přikrčené domk_ 

dělníků. Žil_ tu v tichém, jen zpěvem ptactva a šuměním vody oživovaném, a všemu světu 

skr_tém údol_ s ženam_ a dětm_ v štěstí, vesel_m_ zůstával_ i při nejhrubší práci_. B_lo dí-

lo,byl i chleba. Ale jedno jaro jej_ch životní plány zhatilo. Pršelo, pršelo. Ze spoust sněhu 

vzn_klá voda s vodou oblak řítila se a val_la kor_tem, hučelo to dnem nocí, i největší balvany 

skr_l_ hlav_ v záplavě, hráze, postavené v řece k zadržování vody se protrhl_ a zkáze propa-

dlo všecko, co při nich stálo. B_lo po „hamrech“, b_lo po v_dělku……….                                                

                     
  



Pověst o Ferdinandově studánce 

V těchto rozházených písmenech najdi správná slova: 

1. EDNAFRNID 
2. SANKUDTÁ 
3. ŇÍVED 
4. ULIČIP 
5. ÍJĚNM 
6. EIZJM 
7. ÍENPZE 
8. BOTNUOZAH 

 

Vylušti šifru a napiš ji na řádek pod ní: 

ŘSÍSKSÁ SSE, ŽSE VSE FSESDSISNSASNSDSVSĚ SSTSUSDSÁSNSCSE LSESŽSÍ MSISNSCSE 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
  



 


