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Cílem celoroční hry je seznámit žáky zábavnou formou s naší republikou, jejími městy, 
přírodou, historií a různými zajímavostmi.

Rozdělení do jednotlivých etap:

1. Praha a Středočeský kraj

2. Jihočeský a Plzeňský kraj

3. Karlovarský a Ústecký kraj

4. Liberecký a Královéhradecký kraj

5. Olomoucký a Moravskoslezský kraj

6. Zlínský a Jihomoravský kraj

7. Kraj Vysočina

8. Pardubický kraj

Plnění  jednotlivých  úkolů  si  budou  žáci  vyznačovat  na  herní  mapě  svojí  herní  značkou.
Po splnění  etapy  většinou  žáků  získá  oddělení  klíč  s indicií  (písmenem),  kterou  bude
potřebovat v závěru hry k rozluštění hesla a k otevření truhly s odměnou.



1. etapa:

Praha a Středočeský kraj
Praha  je  hlavní  město  České  republiky.  Sídlí  zde  prezident,  vláda  a  magistrát  Prahy.
Protéká jí řeka Vltava, jezdí zde metro a je tu letiště Václava Havla. 
Praha je plná krásných památek, najdeme zde například Karlův most, Pražský hrad, orloj
na Staroměstském náměstí, sochu sv. Václava, Petřínskou rozhlednu a mnohé další.

Je  také  krajským  městem  Středočeského  kraje.  Středočeský  kraj  má  rovinatý  povrch
s úrodnými nížinami pro pěstování zeleniny, obilí a cukrové řepy. Tímto krajem protékají
řeky  Labe,  Vltava,  Sázava  a  Berounka.  Důležitá  města  jsou  Mladá  Boleslav  (výroba
automobilů  Škoda),  Kolín  (automobilový  průmysl),  Neratovice  (chemický  průmysl),
Kladno (největší průmyslové město kraje). Jsou zde i zajímavé historické památky, jako
např. Karlštejn, Křivoklát, Konopiště a Kutná Hora.

a. Hlavní město Praha   

-     seznámení s historií města

-     významné památky a stavby města

-     instituce řízení státu

b. Výroba modelu hradu 

-    skupinová práce s papírem

c. Sportovní turnaj

- pohybová průprava

- florbalový turnaj družstev

a. Tvorba pohyblivého modelu

- automobil

- strojní zařízení



1. etapa:

Jihočeský a Plzeňský kraj
Krajským městem Jihočeského kraje jsou České Budějovice, které jsou známé především
výrobou  piva  značky  Budvar  a  výrobou  tužek.  Další  velká  města  tohoto  kraje  jsou
například Český Krumlov, který je zapsaný jako památka UNESCO, Tábor – husitské
město,  kde se také vyrábí  zapalovací  svíčky do automobilů,  a město Třeboň,  proslulé
rybníkářstvím.
Mezi  významné  památky  patří  zámek  Hluboká.  Nalezneme  zde  také  největší  rybník
v České  republice  Rožmberk  a  vodní  nádrž  Lipno.  Jihočeským krajem protékají  řeky
Vltava, Otava a Lužnice a nachází se zde Národní park Šumava a Boubínský prales.
Žily nebo žijí zde i významné osobnosti. Například Mistr Jan Hus, operní pěvkyně Ema
Destinnová, herci Jiří Mádl, Karel Roden nebo zpěvák Petr Muk.

Krajským městem Plzeňského kraje je Plzeň. Je významná díky výrobě piva v pivovaru
Prazdroj  a  výrobě  televizorů.  Dalším  významným  městem  je  Sušice,  kde  se  vyrábí
zápalky Solo. 
Jsou zde zajímavé přírodní oblasti, jako je Šumava s pěti ledovcovými jezery (největší je
Černé jezero), Český les, Povydří – povodí řeky Vydry. Protékají zde i další řeky. Jsou to
Berounka, Úhlava, Úslava, Mže a Radbuza. Mezi významné historické památky patří hrad
Rabí, hrad Kašperk a rozhledna a vysílač Čerchov. 
I zde žily významné osobnosti – Václav II., Jan Žižka, Rudolf II., loutkář František Skupa
(autor Spejbla a Hurvínka), zpěvák Karel Gott nebo významný český vynálezce František
Křižík.

a. Sběr přírodnin a jejich využití

- přírodovědná vycházka s poznáváním přírody a sběrem přírodnin

- výrobky z přírodnin

a. Tvorba loutky

- výroba loutky z libovolného materiálu

- inscenace krátké pohádky s loutkami

a. Pokusy s vodou

- barvení vody

- pokusy s vodou a solí

a. Kvízové a herní odpoledne

- ověření nabytých znalostí o krajích



- pexesový turnaj

1. etapa:

Karlovarský a Ústecký kraj
Tyto dva kraje leží na severozápadě a západě naší republiky.

Ústecký  kraj  s hlavním  městem  Ústí  nad  Labem  je  zajímavý  svým  hospodářstvím.
Zejména zásobami nerostných a chemických surovin (uhlí a ropy). Je zde i cementárna a
papírna, rozvinuté je také vinařství a pivovarnictví. Najdeme zde i mnoho významných
vysokých škol. Z přírodních zajímavostí stojí za zmínku Krušné hory, Národní park České
Švýcarsko, hora Říp a řeky Ohře a Labe.

Karlovarský kraj,  jehož hlavním městem jsou Karlovy Vary,  je  vyhlášený lázeňstvím,
svými  kolonádami  a  léčivými  prameny.  Kromě  Karlových  Varů  můžeme  navštívit
i Mariánské  Lázně  a  Františkovy  Lázně.  Jsou  to  krásná  města  s mnoha  kolonádami,
sochami, pomníky, sloupy, kostely a kaplemi. Karlovy Vary proslavil také Mezinárodní
filmový  festival  a výroba  skla  a  porcelánu.  Z přírodních  krás  nám  tento  kraj  nabízí
například Slavkovský les a řeky Ohři a Teplou.

a. Připomenutí vánočních a tříkrálových tradic

- výroba přání a drobných dárků

- účast na dobročinné akci (výroba drobností k prodeji)

a. Besídka s kulturním programem

b. Odpoledne pro zdraví

- relaxační a meditační techniky

- jógová a dechová cvičení

- zdravá výživa 

a. Horolezecká sportovní výzva

- překonávání překážek v tělocvičně



1. etapa: 

Liberecký a Královéhradecký kraj
Liberecký kraj se rozkládá na severu České republiky a jeho krajským městem je Liberec.
Krajina  je  zde  hornatá.  Najdeme zde  Krkonoše,  Jizerské  hory  a  Chráněnou krajinnou
oblast Český ráj. Protékají zde řeky Jizera a Nisa a najdeme tu i Máchovo jezero. 
V Libereckém kraji  je  rozvinutý  strojírenský a  potravinářský průmysl  a  také  sklářství
a šperkařství. V Jablonci nad Nisou a v Turnově najdeme šperkařské a sklářské podniky
a v Kamenickém Šenově se vyrábí  krásné křišťálové lustry,  které  se  vyváží  do celého
světa.  Nesmíme zapomenout ani na historické památky, jako jsou hrad Bezděz, zámek
Sychrov nebo zříceniny Trosky a  Houska.  Zajímavá je  i  technická  památka  – vysílač
Ještěd.

Krajským městem Královéhradeckého  kraje  je  Hradec  Králové.  Bylo  to  věnné  město
českých královen a nyní je známé svojí architekturou a výrobou klavírů. V tomto kraji
nalezneme  nejvyšší  pohoří  naší  republiky  Krkonoše,  s nejvyšší  horou  Sněžkou  (1602
metrů nad mořem), a také krásné Orlické hory. 
Na jižním okraji kraje se rozprostírají úrodné nížiny, kde se pěstuje obilí, cukrová řepa
nebo slunečnice. Pramení tu největší česká řeka Labe a protékají jím řeky Úpa, Metuje a
Orlice,  které jsou známé svými meandry. Z historických památek stojí za zmínku hrad
Kost,  zámek Opočno nebo pevnostní  město Josefov,  ale  našli  bychom tu  daleko více
zajímavých míst. Rozhodně nesmíme zapomenout na jednu z našich nejhezčích ZOO ve
Dvoře Králové nad Labem a její safari.

a. Hudební týden

- návštěva hudebny a seznámení s hudebními nástroji

- výroba jednoduchého hudebního nástroje

a. Zvířátka a my

- malování zvířat a tvorba společné koláže na téma ZOO

- odpoledne s domácími zvířaty (beseda nad obrázky a fotografiemi)

a. Seznámení s Rumcajsem

- četba příběhů Václava Čtvrtka o Rumcajsovi

- dramatizace pohádky o Rumcajsovi

a. Chráníme přírodu

- beseda o významu národních parků a chráněných krajinných oblastí

- třídění odpadu – náš příspěvek k ochraně přírody



1. etapa 

Olomoucký a Moravskoslezský kraj
V Olomouckém  kraji,  který  leží  v samotném  srdci  Moravy,  je  spousta  turistických
zajímavostí,  které  stojí  za  to  navštívit.  Krajské  město  Olomouc  je  nazýváno  perlou
na zelené podušce. 
Je tu mnoho muzeí a jedno z nich se jmenuje Muzeum umění Olomouc. Je to olomoucká
výstavní instituce,  která byla založena v roce 1952. Za zmínku rozhodně stojí hanácké
tradice, zdobení krojů, domů i keramiky. 
Jedná se o převážně rovinatý kraj, kde se pěstuje pšenice, ječmen, cukrová řepa nebo třeba
chmel. Na severu se ale rozkládá i pohoří Jeseníky, s nejvyšší horou Praděd. V podhůří
Jeseníků leží  Velké Losiny, známé dlouhou tradicí  výroby ručního papíru.  V blízkosti
Olomouce  najdeme  i  velmi  hezkou  ZOO  na  Svatém  Kopečku.  Olomouckým  krajem
protékají řeky Morava a Bečva.

Moravskoslezský kraj se rozkládá na severní Moravě a ve Slezsku. Krajským městem je
Ostrava, známá svými ocelárnami a černouhelnými doly. Je zde také hornické muzeum.
V Kopřivnici  zase  nalezneme  muzeum známé  automobilky  Tatra.  Je  zde  také  mnoho
přírodních krás v Beskydech, Jeseníkách a v Poodří. Více než 35 %  rozlohy kraje připadá

na lesní plochy. Protékají zde řeky Odra, Opava, Moravice a Ostravice.

a. Výroba keramického talířku

- návštěva keramické dílny a práce s hlínou

a. Hanácké tradice

- ukázky krojů a jejich zdobení (práce s encyklopediemi a internetem)

- tvorba vlastního ornamentu

- nácvik lidové písničky a tanečku

a. Oblíbená kniha

- seznámení spolužáků s oblíbenou knihou

- výroba vlastní knihy

a. Pozorování přírody

- badatelská přírodovědná výprava

- mikroskopování přírodnin

- vycházky se sledováním jarních proměn přírody



1. etapa

Zlínský a Jihomoravský kraj
Zlínský kraj se rozkládá na východě České republiky a jeho krajským městem je Zlín,
který je známý svými obuvnickými závody a také díky Mezinárodnímu festivalu filmů pro
děti  a mládež.  Rožnov  pod  Radhoštěm  se  pyšní  Valašským  muzeem  v přírodě  a
Luhačovice jsou zase vyhlášeným lázeňským městem. Krajina je zde kopcovitá či hornatá
a  leží  tu  i  chráněné  krajinné  oblasti  Beskydy  a  Bílé  Karpaty  se  spoustou  přírodních
zajímavostí. Tímto krajem protékají řeky Morava a Bečva.

Krajským  městem  Jihomoravského  kraje  je  Brno.  Je  to  druhé  největší  město  naší
republiky  a  sídlí  zde  například  náš  Nejvyšší  soud.  Na území  kraje  leží  také  Znojmo,
známé  pěstováním  zeleniny  (znojemské  okurky),  či  Mikulov,  který  je  proslulý  svým
vinařstvím. V okolí Hodonína se nacházejí naftová pole. 
Nalezneme zde i mnoho historických památek, například zámek Lednici, hrad Děvičky
nebo Dolní Věstonice, proslavené známými archeologickými nálezy (Věstonická Venuše).
Z přírodních zajímavostí stojí za povšimnutí Punkevní jeskyně, propast Macocha a celá
oblast Moravského krasu.

a. Jarní tradice na Moravě

- beseda o velikonočních tradicích

- nácvik koledy nebo jarní písničky

a. Velikonoční dílny

- výroba velikonočních a jarních dekorací

- velikonoční přání

a. Malujeme jaro

- jarní květiny

- zvířátka na jaře

- jarní příroda

a. Jarní pohybové aktivity

- šipkovaná 

- pohybové hry v přírodě



1. etapa

Kraj Vysočina
Krajským  městem  Kraje  Vysočina  je  Jihlava.  Je  to  město  strojírenského  a  textilního
průmyslu a také se zde nachází krásná zoologická zahrada. V Havlíčkově Brodě je zase
na prvním  místě  zemědělství,  především  pěstování  brambor.  V kraji  se  nachází  také
Dukovany s jejich jadernou elektrárnou a Nové Město na Moravě, které je známé výrobou
lyží  a  také  jako „líheň“  našich úspěšných biatlonistů.  Důležité  je  i  město  Telč,  jehož
historické  jádro  je  zapsáno  na  seznamu  UNESCO.  V Pelhřimově  najdeme  mimo  jiné
známé Muzeum kuriozit.
Jsou zde chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Železné hory a celý kraj má zachovalé
velmi  čisté životní  prostředí,  a to  i  přesto,  že je zde sklářský, strojírenský, kovodělný
a textilní průmysl. Krajem Vysočina protékají řeky Sázava, Svratka a Jihlava.
Protože má tento kraj tolik zajímavých míst, je oblíben filmaři a natáčelo se zde mnoho
filmů. Například pohádky Pyšná princezna, Jak se budí princezny, Z pekla štěstí, Čertí
brko a další.

a. Zemědělství na Vysočině

- seznámení s tradičními plodinami Vysočiny

- výroba bramborových tiskátek a práce s nimi

a. Sportovní výzva

- kruhový víceboj

- skokani roku

a. Odpoledne s čarodějnicemi

- beseda o tradici pálení čarodějnic

- netradiční hry s čarodějnicemi 

a. Konstruktivní dílna

- seznámení s roboty z polytechnické učebny a jejich programováním

- stavby z Lego stavebnic



1. etapa

Pardubický kraj
Krajským městem jsou Pardubice, proslavené výrobou perníku a také dostihy známými
jako Velká Pardubická nebo motocyklovými závody Zlatá přilba.
Většinu  území  kraje  tvoří  pahorkatiny  a  vrchoviny přecházející  do nížin  kolem Labe.
Nachází se zde Drahanská vrchovina a Orlické hory, s nejvyšší horou Králický Sněžník,
a protékají  jím  řeky  Labe,  Chrudimka,  Morava  a  Svitava.  Zemědělství  se  zabývá
především pěstováním pšenice, brambor a cukrové řepy.
Významná  města  jsou  Litomyšl,  jejíž  dominantou  je  zámek  zapsaný  jako  památka
UNESCO. Narodil se zde hudební skladatel Bedřich Smetana a žilo tu i mnoho dalších
významných osobností (Božena Němcová, Alois Jirásek). V České Třebové je důležitý
uzel železniční dopravy a Vysoké Mýto je zase známé výrobou autobusů Karosa.
Z historických památek stojí za zmínku ještě hrad Kunětická hora. Chrudim a Polička se
mohou pochlubit zachovalým středověkým opevněním a ve Slatiňanech najdeme známý
hřebčín s dlouholetou tradicí chovu koní.

a. Jsme doma

- beseda s kvízy na téma Co víme o našem kraji

- slavné osobnosti našeho kraje a ukázky jejich tvorby

- kresba vybrané historické památky našeho kraje

a. Karneval

- oslava MDD

- příprava karnevalové výzdoby

a. Cestujeme

- obrázek z cest

- cesty po vodě – papírová skládačka lodě

a. Obejdi Česko

- společné zakončení celoroční hry vytvořením živého obrysu republiky 

- rozluštění hesla k odemčení truhly s odměnou

- vyhodnocení celoroční hry v jednotlivých odděleních


