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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů 

 

 

 

 

Pověst o tataříkovi na Kozlově je dostupná z portálu hrady.cz1, doporučuje, aby ji pedagog upravil 
přiměřeně věku a zájmu žáků. 

 

Obrázek 1  

 
1 Novotný, M. Hrady.cz – O Tatařínovi na Kozlově. [online] Hrady.cz, 1995-2019. Cit. [2019-01-02] Dostupný z 
WWW: https://www.hrady.cz/index.php?OID=779&PARAM=11&tid=2393&pos=450 

Příloha 5.1 Hrad Kozlov 

Tematický blok č. 1 Česká republika “Cesta za poznáním naší vlasti” 

Téma č. 1 Cesta za poznáním naší vlasti 

https://www.hrady.cz/index.php?OID=779&PARAM=11&tid=2393&pos=450
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Obrázek 2  

Příloha 5.2 Obrázek tatarského mužíka 

Tematický blok č. 1 Česká republika “Cesta za poznáním naší vlasti” 

Téma č. 1 Cesta za poznáním naší vlasti 



Já a moje vlast 

 

3 
 

 

 

 

 

 

Zdravím vás všechny dobrodruhy 

dnešní doby. Vím, že toužíte najít 

můj poklad. Znáte i mé sídlo – hrad 

Kozlov. Jsem loupeživý rytíř a nemel 

jsem život jednoduchý. Ani pro vás 

nebude snadné poklad najít. Ale 

budete-li spolu komunikovat a 

pomáhat si – poklad najdete. 

Každému z vás posílám obrázek 

budovy z naší městské historie. Můj 

posel vám je nyní rozdá a podle nich 

se rozdělte do družstev. 

Přeji vám úspěšné plnění úkolu. 

A možná se i někdy potkáme. 

         Loupeživý rytíř z Kozlova 

Příloha 5.3 Dopis od Tatarského mužíka 

Tematický blok č. 1 Česká republika “Cesta za poznáním naší vlasti” 

Téma č. 1 Cesta za poznáním naší vlasti 
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Název karty – město – kraj 

Škoda auto – Mladá Boleslav – Středočeský kraj 

Tatra – Kopřivnice – Moravskoslezský kraj 

Plzeňský prazdroj – Plzeň – Plzeňský kraj 

Becherovka – Karlovy Vary – Karlovarský kraj 

Salám Vysočina – Hodice – Kraj Vysočina 

Štramberské uši – Štramberk – Moravskoslezský kraj 

Klas – regionální potravina – jedná se o značku  

Předměřická mouka – Mlýny J. Voženílek – Královehradecký kraj 

Kofola – Mnichovo Hradiště – Středočeský kraj 

Oštěpek – Alimpex Praha – Praha 

Ryby – rybníkářství – Jihočeský kraj 

Rubíny – Jablonec nad Nisou – Liberecký kraj 

Lázeňské oplatky – v různých krajích i městech ČR (Poděbrady, Karlovy Vary, Velichovky, Jánské 
lázně…) 

Pardubický perník – Pardubice – Pardubický kraj 

Gramofonové desky – Loděnice – Středočeský kraj 

Harmonika – Hořovice – Středočeský kraj 

Stavebnice SEVA – Slaná u Semil – Liberecký kraj 

České vánoční ozdoby – vyrábí se v celé ČR 

Velikonoční kraslice – zdobí se v celé ČR 

Tlačenka – český výrobek 

Olomoucké tvarůžky – Loštice – Olomoucký kraj 

Lomnické suchary – Lomnice nad Popelkou – Liberecký kraj 

Hořické trubičky – Hořice v Podkrkonoší – Královehradecký kraj 

Pribináček – Hodonín – Jihomoravský kraj 

Příloha 5.4 Metodický podklad k hracím kartám 

Tematický blok č. 1 Česká republika “Cesta za poznáním naší vlasti” 

Téma č. 1 Cesta za poznáním naší vlasti 
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Sklářský průmysl – Železný Brod – Liberecký kraj 

Medovina – český výrobek Včelařského svazu po celé ČR 

Nakládané okurky – Znojmo – Jihomoravský kraj 

Trdelník – regionální výrobek na jarmarcích po celé ČR 

Utopenec – tradiční česká pochoutka po celé ČR 

Houskový knedlík – typický český produkt 

Mattoni – Karlovarské minerální vody – Karlovarský kraj 

Koláč s názvem frgál – Valašsko – Morava 

BBCIDRE – Rumburk – Ústecký kraj 

Pletené housky – po celé ČR – ručně i strojově 

Domácí pečivo – po celé ČR 

Ovoce a zelenina – od regionálních dodavatelů v ČR 

Sklárna – Nový Bor – Liberecký kraj 

Česká jablka – sady po celé ČR 

Jahody – jahodiny najdeme po celé ČR 

Chov skotu – po celé ČR 

Pedro – dříve firma Velim nyní se vyrábí v Maroku 

Indulona – vznikla ve slovenském Hlohovci (český patent) 

Český porcelán – Dubí – Ústecký kraj 

Jawa – Kopřivnice – Moravskoslezský kraj 

Hodinky PRIM – Nové Město nad Metují a Rožnov pod Radhoštěm (spor o značku) 

Baťův průmysl – Zlín – Zlínský kraj 

Barum – Otrokovice – Zlínský kraj 

Zetor – Brno Líšeň – Jihomoravský kraj 

Zápalky – Solo Sušice – Plzeňský kraj 

Merkur – Police nad Metují – Královehradecký kraj 

Nanuk Míša – český výrobek 

Boty BOTAS – Skuteč – Pardubický kraj  
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Městské kino – výzdoba interiéru kina byla inspirována b) Jaroslavem Rudišem. 

Tylovo divadlo – ověřte vždy aktuálně. 

Zámek má 4 vchody. 

Stavby popořadě – mariánský morový sloup, pomník J. Husa, Hrubý dům. 

Na radnici je vyobrazeno 10 domovních znamení. 

Město navštívil Bedřich Smetana 

Zvony dohromady váží 2165 kg. 

Svatý Mikuláš slaví svátek 6. prosince. 

 

  

Příloha 5.5 Řešení pracovního listu 

Tematický blok č. 1 Česká republika “Cesta za poznáním naší vlasti” 

Téma č. 4 Cesta za poznáním města 
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Obrázek 4 

 

  

Příloha 5.6 Barevné popelnice 

Tematický blok 
č. 3 Dobrovolnictví a environmentální povědomí 
“Nikdo by neměl být sám” 

Téma č. 1 Environmentální povědomí 
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Obrázek 5 

  

Příloha 5.8 Eko bludiště – řešení 

Tematický blok 
č. 3 Dobrovolnictví a environmentální povědomí 
“Nikdo by neměl být sám” 

Téma č. 1 Environmentální povědomí 
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1. Kde se nachází v našem městě sběrný dvůr? 

Nachází se v dolní části Lomnici nad popelkou. Provozovatel jsou Technické služby. 

2. Kolik je sběrných míst s barevnými popelnicemi v našem městě? Vyjmenuj alespoň 5 míst. 

V Lomnici nad Popelkou je 12 sběrných míst. Ulice Palackého, Komenského, Třebízského, školní 
náměstí, sídliště, Stará Lomnice, Košov, Rváčov, u Urnového háje, u stadionu, Stará Lomnice, u 
zámku. 

3. Kdy se slaví Den Země? 

22. dubna 

4. Jaké barvy popelnic znáš a na co slouží? 

modrá – papír žlutá – plast sklo směs – zelená, sklo – bílá nápojový karton – oranžová, bioodpad 
– hnědá 

5. Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice? 

Pokud je popelnice přeškrtnutá, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje 
nějaké nebezpečné látky. Takový odpad pak odnes na místo k tomu určené – většinou je to 
sběrný dvůr. Bližší informace ti určitě rádi podají na obecním nebo městském úřadu v místě 
tvého bydliště. 

  

Příloha 5.9 Eko kvíz – řešení 

Tematický blok 
č. 3 Dobrovolnictví a environmentální povědomí 
“Nikdo by neměl být sám” 

Téma č. 1 Environmentální povědomí 
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