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ČČESKÉESKÉ
POZNEJ SVOU VLAST, JE TO HRAČKA!

REPUBLIKYREPUBLIKY
Ahoj holky, ahoj kluci. Já jsem mapa České republiky.

Že už mě znáte z  učebnic, pracovních sešitů a  atlasu? 
Podívejte se lépe. Já jsem totiž jiná – ručně malovaná. 
A můžete si se mnou užít spoustu zábavy. Jak to dokážu, 
když neumím mluvit? Úplně jednoduše, mám totiž 
u sebe spoustu různobarevných pomocníků – magnetek.



Každá barva znázorňuje to, co má správná mapa 
mít. Pohoří jsou hnědá a  jejich vrcholy zelené, 
řeky a  vodní nádrže modré. Chráněná území 
mají dvě barvy – národní parky jsou oranžové 
a  chráněné krajinné oblasti zelené. Ani města 
nemají jednu barvu. Stejně jako jsou na země-
pisných mapách jednotlivé kraje vybarveny ji-
nou barvou, také magnetky s názvy měst jsou 
rozděleny podle barvy kraje, do kterého náleží. 

Určitě jste si všimli, že je tady i jedna magnetka, 
která jako by nepatřila do žádné kategorie. Ta 
je ale pro naši hru také velmi důležitá – určí 
totiž místo, kde se právě nacházíte – tedy kde 
přesně vaše škola je.

ZDE SE 
NACHÁZÍME

Všechny tyto magnetky zatím odpočívají kolem 
mě a na vás teď bude správně je umístit. Vlast-
ně je to něco jako puzzle, protože každá mag-
netka má své místo. 

Můžeme začít? Tak do toho!

Pro začátek si dáme něco jednoduchého. 
Každý z vás ví, jak se jmenuje naše hlavní město. 
Dokážete jej najít i  na mapě? Vezměte správ-
nou magnetku a dejte ji na místo, kam patří.

Výborně, byla to hračka, že?
A jedeme dál. Učili jste se také, že naše republi-
ka se dělí na jednotlivé kraje a každý tento kraj 
má své krajské město. A protože jste chytří ško-
láci, víte, ve kterém kraji se nachází vaše škola. 
Najděte tedy mezi magnetkami to vaše krajské 
město a umístěte tam, kde má být. Trochu vám 
poradím – pan malíř zvýraznil každé krajské 
město malbičkou, která toto město charakte-
rizuje. Takže to vlastně ani není tak těžké, ne-
mám pravdu?
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Další úkol přesně navazuje na správné umístě-
ní krajského města. Vyberte magnetky se jmé-
ny sídel stejné barvy a rozmístěte je na mapě 
tak, abyste jimi zaplnili celý kraj. 

Hotovo? 
Jste úžasní a  už se nemáte čeho bát. Protože 
najít místo, kde přesně se nachází vaše škola 
a  umístit tam magnetku „Zde se nacházíme“, 
zvládnete skoro poslepu. 
A stejným způsobem tak můžete doplnit i ostat-
ní krajská města a  zkusit najít přesná místa 
ostatních sídel, která se v  jednotlivých krajích 
nacházejí.

Vypadám teď o něco lépe, nemám pravdu?
Pořád to ale ještě není ono, jako by na mě ze 
všech stran foukalo… A víte, čím to bude? 
Když si mě dobře prohlédnete, zjistíte, že pan 
malíř mi sice namaloval pohoří, která naši re-
publiku ze všech stran obklopují, dokonce vy-
značil i  nejvyšší vrcholy těchto hor, ale nedal 
jim ta správná jména. 

Dokážete to vy?

No výborně!
Už máme skoro všechno hotovo. 

Teď ještě pojmenovat řeky, které stékají z kop-
ců do nížin.
Začít můžete těmi největšími a nejdelšími, kte-
ré sbírají vodu ze všech ostatních, a pak pokra-
čovat dalšími. Zjistíte, že o mnohých řekách jste 
se už učili, takže moc složité to určitě nebude.
 
Také další úkol se týká vody. Téměř na každé 
řece je vybudována vodní nádrž. Nemusíte se 
ale ničeho bát, úplně všechny přehrady a  ná-
drže hledat nemusíte, jen ty největší a nejzná-
mější. Některé z nich třeba i znáte z letní dovo-
lené s rodiči.
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Je to všechno, nebo vám zbyly ještě nějaké mag-
netky? No samozřejmě, zůstala vám ještě chráně-
ná území, ale to už bude skutečně jednoduché. 
Nejdříve si vzpomeňte, kolik máme u nás národ-
ních parků, a pak je umístěte – jsou jen čtyři. Chrá-
něných krajinných oblastí je sice mnohem více, 
ale ani to by teď, když už víte, co kde na mapě 
České republiky leží, nemělo být nijak složité.

Tak, ale teď už vám skutečně nezůstala ani 
jedna jediná magnetka. Jste naprosto úžasní 

a zeměpis České republiky zvládáte na 
JEDNIČKU S HVĚZDIČKOU!

Toto je jen jedna z možností, jak tuto hru hrát. Je 
také možné zaplnit mě jeden den jen pohořími 
a vrcholy a další dny pak tyto magnetky vyměnit 
za města, vodstvo nebo chráněná území podle 
toho, čemu se zrovna ve vyučování věnujete. 

A pokud vás to se mnou baví a chcete vyzkoušet 
i jiné varianty poznávání naší vlasti, domluvte se 
s vaší paní učitelkou nebo panem učitelem a spo-
lečně si objednejte magnetky další, s jinou tema-
tikou. Můžeme se tak společně učit dějepisu, po-
znávat památky UNESCO, zajímavá výletní místa 
anebo místa spojená s významnými osobnostmi 
z  kulturního světa či velká průmyslová centra 
a tak dále a tak dále. 
A ještě jedna informace je pro naši společnou hru 
velmi důležitá. Děti, nemusíte mě mít jen ve své 
školní učebně. Stejně tak se se mnou můžete ba-
vit ve družině nebo školním klubu, ve skautské 
klubovně při plánování výprav, v kroužku anebo 
dokonce i doma v pokojíčku.
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