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 Časová náročnost: 10 – 30 minut 
 
Metodické poznámky:  
Časová náročnost této činnosti závisí na způsobu práce, který zvolíme. 

1. Učitel přečte žákům indicie a každý žák sám odpovídá. I s  vyhodnocením je časová 
náročnost cca. 10 minut. 

2. Žáci se rozdělí do skupin (nebo dvojic) a každá skupina dostane jeden lísteček 
s indiciemi. Úkolem žáků je co nejrychleji zjistit správnou odpověď. Tuto aktivitu je 
možné spojit s využitím internetu. Časová náročnost cca 15 minut. 

3. Postupujeme jako u čísla 2, ale žáci mají na zjištění odpovědi časový limit např. 2 
minuty, po uplynutí času si lístečky vymění tak, aby si postupně přečetli všechna 
zadání. I tuto variantu je možné spojit s vyhledáváním na internetu. Časová náročnost 
cca. 30 minut. 

4. Postupujeme jako u čísla 2 a 3. Žáci dostanou papír se všemi zadáními a soutěží, která 
skupina bude nejrychlejší. Opět je možné využít internet. Časová náročnost cca 30 
minut. 

 
Žákům je třeba zdůraznit, aby ve skupinkách pracovali tiše, protože by mohli poradit ostatním 
skupinám. 
 
Následující aktivity: Žáci navrhují další díla, která patří k českému kulturnímu dědictví nebo 
k nim vymýšlí indicie (možné i za domácí úkol). Žáci mohou také vymýšlet další indicie 
k předešlým, zadaným.  
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České kulturní dědictví 
Poznej podle indicií, o které české kulturní dědictví se jedná. 

 
1. Vznik mezi lety 1874-1879, šest symfonických básní (např. Šárka, Tábor), autor byl 

hluchý, hraje se každý rok 12. května při zahájení festivalu Pražské jaro, nejznámější 
je symfonická báseň o jedné české řece. 

 
2. Základní kámen této stavby byl položen 9. června 1348, stavba leží v okrese Beroun 

uprostřed Chráněné krajinné oblasti Český kras, o této stavbě pojednává jeden český 
filmový muzikál, dříve zde byly uchovávány české korunovační klenoty, součástí 
stavby je kaple sv. Kříže. 

 
 
3. Tento výrobek byl vyroben poprvé 5. října 1842, vyrábí se ve 4. největším městě 

v ČR, tento výrobek je prodáván a napodobován po celém světě, dnes jsou v původní 
výrobně vyráběny dvě známé značky tohoto výrobku, výrobek patří do 
potravinářského průmyslu. 

 
4. Tato kniha má podtitul Obrazy z venkovského života, děj knihy se odehrává nedaleko 

měst Náchod a Česká Skalice, v této knize vystupují dva psi, vystupuje zde také 
postava kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, knihu napsala žena. 

 
 
5. Symfonii napsal Antonín Dvořák, jedná se o symfonii č.9 e-moll, autor ji napsal při 

pobytu v USA, v roce 2009 byla vyhlášena nejoblíbenější symfonií v Austrálii, v díle 
se promítá autorův stesk po domově. 

 
6. Stavba byla slavnostně otevřena 21. září 1973, stavba leží na okraji Jizerských hor, 

k této stavbě vede lanovka, získala titul stavba 20. století a usiluje o zápis do památek 
UNESCO, autorem je architekt Karel Hubáček z ateliéru SIAL. 

 
 
7. Výrobek pochází z malého města v Podkrkonoší v okrese Jičín, podle legendy naučil 

výrobek vyrábět místní ženu Napoleonův kuchař v roce 1812, výrobku je udělena 
ochranná známka EU a smí se vyrábět jen v této oblasti, výrobek se vyrábí stáčením a 
plněním, patří do potravinářského průmyslu. 

 
8. Tato kniha se odehrává za 1. světové války, kniha byla napsána mezi lety 1921-1923, 

kniha byla přeložena do 54 jazyků, její autor zemřel v Lipnici nad Sázavou, aniž by 
knihu dokončil, nejznámější vydání knihy jsou ilustrovány Josefem Ladou. 

 
 
9. Stavba se nachází na pravém břehu řeky Dyje, svoji dnešní podobu získala stavba 

v 19. století po rozsáhlé rekonstrukci, v zahradě této stavby se nachází minaret, od 
roku 1997 je zapsána na seznam památek UNESCO, v zahradě se nachází 
napodobenina zříceniny Janův hrad. 

 
 
 


