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ÚVOD
Soutěž družstev ve znalostech a dovednostech. Soutěž má 6 částí. Soutěžící jsou
rozděleni do skupin. Každá skupina (družstvo) má nejlépe 4 (5) soutěžící(ch) od 1. do 5. třídy.
Soutěž je připravena pro 8 družstev. Záleží na počtu soutěžících. Z měšce si nejprve vytahuje
číslo od 1 do 8 na barevném papíru pátý ročník, potom čtvrtý, třetí, druhý a první. Toto číslo
už značí zařazení soutěžících do družstev, pořadí v soutěži a jakou má barvu. Podle barvy
dostanou příslušnou krabičku, ve které je barevná jmenovka, která se dá před ně, terčík,
plastová víčka příslušné barvy družstva, dres a karty nápovědy. Družstvo si zvolí kapitána,
který rozhoduje po celou dobu soutěže. Podle barvy můžeme družstva jmenovat např. žlutí,
modří, červení, zelení, atd.
V této soutěži mají družstva 1 kartu nápovědy, kterou si mohou vybrat v jedné části
označené . Když si ji nevyberou, přičítá se k žetonům.
Vyhrává družstvo, které má celkově nejvíce žetonů a karet nápověd. Každý z družstva
dostane na svůj kolíček kajak
. Pokud má více družstev stejný počet žetonů a karet
nápověd, soutěž pokračuje dále a provede se tzv. rozstřel
. Je to úkol navíc, ve kterém se
rozhodne, jaké(á) družstvo(tva) vyhraje(jí).

Pomůcky pro učitele:
- měšec s čísly
- krabičky družstev a v nich: barevná jmenovka, terčík, plastová víčka příslušné barvy
družstva, dres, karty nápověd, karta rozstřelu a další pomůcky
- 6 žetonů
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ČÁSTI SOUTĚŽE
1. část – Žákova hora
Úkolem je pozorně poslouchat text, který bude přečten o řece Svratce a potom správně
odpovědět na otázky, které si družstva otevřou z domečku (Obr. 1). Každé družstvo bude mít
3 otázky (Obr. 2, 3, 4) a za každou správně zodpovězenou otázku dostane část kulisy hory.
Pokud odpoví špatně, nedostanou žádnou kulisu. Po přečtení otázky se družstvo poradí
a kapitán řekne odpověď.

Obr. 1: Domeček s čísly

Obr. 2: 1 otázka správně

Obr. 3: 2 otázka správně

Obr. 4: 3 otázka správně

a Žákova hora je na světě.
Správné odpovědi jsou uvedeny v závorce křížkem (x). Družstvo s nejvíce postavenými
kulisami dostane žeton hory
.

Pomůcky pro učitele: text o Svratce, domeček s čísly od 1 do 24, podložka z krabičky,
ruličky, žeton hory
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TEXT O SVRATCE
Řeka Svratka se dříve nazývala „Schwarza“, znamenající černá, tmavá řeka
(BRODESSER, 2003). Pojmenování Svratky pravděpodobně vychází ze staročeského slova
„sworti“ – vinout se. Nachází se ve světadílu Evropa. Je to jedna z nejsilnějších moravských
řek. Pramení na západních svazích Křivého javoru ve výšce 760 m n. m. a v samém srdci
Žďárských vrchů, kde z rozsáhlých lesů vystupuje Žákova hora a Devět skal. Ústí zleva do
Dyje ve střední nádrži vodního díla Nové Mlýny v 170 m n. m. Plocha povodí je 7 118,7 km2
a délka toku 173,9 km. Průměrný průtok u ústí je 27,24 m3/s. Tok Svratky je uměle přehrazen
na třech místech: vodní nádrž Vír I, vodní nádrž Vír II a vodní nádrž Brno. Je
vodohospodářsky významným tokem (VLČEK a kol. 1984). Hlavními pravostrannými
přítoky Svratky jsou Šatava, Bobrava, Leskava, Bílý potok (Veverská Bítýška), Bobrůvka,
Nedvědička, Bystřice, Fryšávka a levostrannými Litava, Svitava, Kuřimka a Bílý potok
(Polička). Řeka Svratka je častým motivem malířů i básníků. Od Vítězslava Nezvala bych
ocitovala část úryvku – první sloku z básně „Na břehu řeky Svratky“, která je obsažena
ve sbírce Chrpy a města (NEZVAL, 1974).
Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil,
na břehu řeky Svratky roste nízká tráva,
rád chodil jsem tam denně, koupal se a snil,
na břehu řeky Svratky kvete rozrazil
a voda je tu těžká, chladná, kalná, tmavá.
1

Jak se dříve nazývala řeka Svratka?
a) Grőn
b) Schwarza (x)
c) Blau

2

Slovo Schwarza znamenalo?
a) žlutou řeku
b) modrou řeku
c) černou řeku (x)

3

Jak se jmenuje řeka, o které jsem četla text?
a) Bystřice
b) Dunaj
c) Svratka (x)

4

5

Kde pramení řeka Svratka?
a) pod Žákovou horou ze Stříbrné studánky (x)
b) u Dráteniček
c) pod Čtyřmi palicemi

Do jaké řeky zleva ústí řeka Svratka?
a) do Labe
b) do Dyje (x)
c) do Jihlavy

6

Do jaké nádrže ústí řeka Svratka?
a) do Orlíku
b) do Želivky
c) do střední nádrže vodního díla Nové Mlýny (x)

7

Řeka Svratka je častým motivem:
a) herců a režisérů
b) malířů a básníků (x)
c) policistů

8

Je jednou z nejsilnějších:
a) moravských řek (x)
b) českých řek
c) slezských řek

9

Řeka Svratka je významným tokem:
a) zemědělským
b) obytným
c) vodohospodářským (x)

10

Kolik vodních děl je na řece Svratce?
a) 2
b) 3 (x)
c) 4

11

Jak se jmenují vodní díla, které se nachází na řece Svratce?
a) vodní nádrž Vír I, vodní nádrž Vír II, vodní nádrž Brno (x)
b) vodní nádrž Vír I, vodní nádrž Brno, vodní nádrž Slapy
c) vodní nádrž Vír I, vodní nádrž Brno, vodní nádrž Orlík

12

Jak se jmenoval básník, který napsal báseň „Na břehu řeky Svratky“?
a) Jaroslav Seifert
b) Petr Bezruč
c) Vítězslav Nezval (x)

13

Zajímalo by mě, co kvete na břehu řeky Svratky? (báseň „Na břehu řeky Svratky“)
a) rozrazil (x)
b) blatouch
c) pomněnka

14

Básník ve své básni píše, že na břeh řeky Svratky chodil rád:
a) týdně
b) o víkendech
c) denně (x)

15

Zajímalo by mě, co roste na břehu řeky Svratky? (báseň „Na břehu řeky Svratky“)
a) plevel
b) nízká tráva (x)
c) mnoho stromů

16

Básník ve své básni píše, že na břehu řeky Svratky:
a) se koupal a snil (x)
b) se opaloval a běhal
c) rybařil a tábořil

17

Svratka je z hlediska vodního společenstva:
a) jezero
b) vodní nádrž
c) řeka (x)

18

Řeka Svratka se nachází ve světadílu:
a) Asie
b) Evropa (x)
c) ČR

19

Pojmenování řeky Svratky pravděpodobně vychází ze staročeského slova:
a) vinout se (x)
b) zabočovat
c) klikatit se

20

Má řeka Svratka pravostranné přítoky? Jestli ano, uveďte aspoň jeden.
a) ne, nemá
b) nevím
c) ano, má: Šatava, Bobrava, Leskava, Bílý potok (Veverská Bítýška), Bobrůvka,
Nedvědička, Bystřice, Fryšávka (x)

21

Má řeka Svratka levostranné přítoky? Jestli ano, uveďte aspoň jeden.
a) ne, nemá
b) ano, má: Litava, Svitava, Kuřimka a Bílý potok (Polička) (x)
c) nevím

22

Plocha povodí je:
a) 7 118,7 km2 (x)
b) 9 000,2 km2
c) 5 200,4 km2

23

Délka toku je:
a) 190 km
b) 151,2 km
c) 173,9 km (x)

24

Průměrný průtok u ústí je:
a) 15,6 m3/s
b) 27,24 m3/s (x)
c) 33,9 m3/s

2. část – Jimramov
Nyní se zastavíme v malém městečku Jimramov, odkud pochází známý spisovatel,
který napsal knížku, jejíž úryvek teď uslyšíte:
„Maminko, copak se vám na ohništi chytá?“ „I nic! Já si chci udělat na polévky jíšku.“
„A že vám to, maminko, zafouknu!“ „Ne, ne, já nechci. Necháš toho!“ Ale Brouček přece
foukal, až by to byl málem zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého
chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř, a Brouček počne křičet, a křičí a křičí a leze se
stříšky dolů. „Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko!“ „A copak zas, Broučku?“ „Ach,
maminko, když on mi ten kouř vlezl do očí!“ „Vidíš, ty škaredý Broučku! Dobře tak, když
nechceš poslouchat. Nevíš, co ti tatínek přikazoval, a zač se ráno modlíme? Počkej, počkej, já
to všecko povím!“ „Ale maminko, když on mi vlezl ten kouř do očí a tak mě štípal!“ „A to ti
patřilo, a ještě dostaneš, až jen tatínek přiletí. To bude z tebe krásný brouček!“ „Ale vždyť já
jsem vám to, maminko, nezhasil!“ „Ale chtěls mi to zhasit a věděls, že to nechci. Ne, vidíš, to
ti nesmím prominout. Copak by z tebe bylo! Jen až tatínek přiletí! A kmotřičce to na tebe také
povím a kmotříčkovi i Berušce.“

Zda-li pak víte, o kterého spisovatele se jedná a jaký je název knížky, z něhož pochází
tento úryvek? Ano, správně. Jedná se o Jana Karafiáta, který napsal knížku Broučci.
Úkolem je složit (slepit) berušku. Za nejlépe složenou (slepenou) berušku, dostane
družstvo žeton berušky
.

Pomůcky pro učitele: úryvek z Broučků, obálka s rozloženou beruškou, lepidlo, žeton berušky

3. část – Vírská přehrada
Na řece Svratce můžeme nalézt z vodních společenstev prameny, potoky a potůčky,
řeky a říčky, ale my jsme se zastavili na přehradní nádrži – Vírská přehrada. Úkolem je
přiřadit situace, které jsou pro Vírskou přehradu významné, a které nejsou. Družstvo, které
bude mít správně zařazené situace, dostane žeton fotoaparátu
.

Pomůcky pro učitele: foto Vírské přehrady, 8 koleček s popisky, žeton fotoaparátu

SITUACE
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ŘEŠENÍ
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4. část – Nedvědice – hrad Pernštejn
Zakotvíme v obci Nedvědice a vyrazíme si na hrad, který se jmenuje ....
Jedná se o pohádkový goticko-renezanční hrad, reprezentační sídlo rodu Pernštejnů,
v 16. století nejbohatšího a nejmocnějšího rodu Českého království. Hrad jako z pohádky,
který nikdy nedobyli válečníci, byl založen ve 2. pol. 13. století. Po požáru v roce 1457 byl
velkoryse pozdněgoticky přestavěn, v 16. století doplněn o renezanční palác. Nádherný hrad
patřil od svého založení (první písemná zpráva je z roku 1258) až do roku 1596 už
vzpomenutému rodu Pernštejnů. Impozantní hmota vnitřního hradu je protkána řadou
křivolakých chodeb spojujících jednotlivé místnosti. Nejvýznamnějším prostorem je pozdně
gotická vstupní síň se sklípkovou klenbou. Další místnosti mají žebrové klenby. Zvláště
vynikají početná a přesně opracovaná mramorová ostění oken a dveří z období přechodu
gotiky v renezanci. Největší pozorností návštěvníků je vstupní síň s barevnou vitráží, rytířský
sál se štukovou výzdobou, hradní obrazárna, lovecký sál, „sál spiklenců“, hradní kaple
s iluzivní malířskou výzdobou i hladomorna.
Od roku 1818 se posledními majiteli stávají Mitrovští, jimž hrad patřil až do roku
1945. Ti věnovali velkou pozornost hradní knihovně, která dnes obsahuje 6 567 knižních
titulů o 15 308 svazcích.
Je to ráj turistů i filmařů! Pernštejnský tis se stal „Stromem roku 2005“.
Úkolem je složit puzzle hradu Pernštejna. Družstvo dostane obálku podle barvy
družstva a může si vybrat, jestli chce 20 ks (Obr. 5) nebo 25 ks (Obr. 6) puzzlíků. Družstvo si
může vzít nápovědu - obrázek puzzlete. Zvolený kapitán po splnění úkolu zvedne terčík
na znamení, že je družstvo hotové. Družstvo, které je nejrychlejší ve skládání, dostává žeton
hradu
.

Pomůcky pro učitele: puzzle hradu, žeton hradu

Obr. 6: Hrad Pernštejn (25 ks puzzlíků)

Obr. 5: Hrad Pernštejn (20 ks puzzlíků)
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5. část – Brněnská přehrada
Brněnská přehrada (v hantecu Prýgl) je vodní dílo na Svratce. Přehrada vznikla
vystavěním hráze na 56. říčním kilometru Svratky a zatopením údolí s obcí Kníničky.
Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno (nyní se využívá vody z Vírské
přehrady a vody z vrtů v Březové), k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. Přehrada je
také nazývána vodní nádrž Brno (dříve též Kníničská přehrada).
Brněnská přehrada je oblíbeným místem rekreace místních i návštěvníků. Po obou
stranách je lemována rozlehlými lesy (Obora na levém břehu, Podkomorské lesy na pravém) a
nabízí tak příležitost nejenom ke koupání a vodním sportům, ale i k turistice a cykloturistice.
Častým cílem výletníků je také hrad Veveří, který se tyčí na skále nedaleko Veverské
Bítýšky. U hradu Veveří byl přes přehradu vybudován most pro chodce a pro cyklisty.
Přehrada je pro koupání využitelná pouze v období jara a začátkem léta, poté se
obvykle pokryje sinicemi a koupání je zdraví nebezpečné. Na hladině bystrcké části přehrady
se pravidelně koná významná mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis.
Na přehradě provozuje Dopravní podnik města Brna lodní dopravu. Dopravní podnik
města Brna (DPmB) provozuje od roku 1946 po celé délce Brněnské přehrady elektrickou
lodní dopravu. Lodě jezdí z přístaviště v Bystrci do Veverské Bítýšky, obce nacházející se již
za hranicemi Brna, v rozšířené letní sezóně (od konce dubna do poloviny října).
Úkolem je hodem se co nejblíže přiblížit k cíli. Soutěžící hází přímou čarou k cíli
kolečkem (Obr. 8), na kterém je zobrazena loď. Každé družstvo má 3 ks koleček. Kapitán si
zvolí 3 soutěžící. Družstvo, které se co nejvíce přiblíží ke stojánku vítězí a dostává žeton
lodi
.

Pomůcky pro učitele: 3 kolečka každé družstvo, cíl stojánek, žeton lodě

Obr. 7: Kolečka družstev lodí

Obr. 8: Hod k cíli kolečkem
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6. část – Střední Věstonická nádrž Nové Mlýny
Střední Věstonická nádrž Nové Mlýny je významná rybolovem. Úkolem soutěžících je
co nejvíce hub naházet do koše (Obr. 9), aby nakrmili ryby, které se tam nachází. Houby
značí krmení pro rybky. Vzdálenost koše od čáry je asi 1,5 až 2 m, záleží na soutěžících.
Družstvo má 3 ks hub (hází podle počtu soutěžících). Počítají se pouze úspěšné hody do koše.
Učitel zapisuje do tabulky (Tab. 1) počet molitanových hub v koši. Družstvo, které má
nejvíce hub, vyhrává žeton ryby
.

Pomůcky pro učitele: koš polepený rybami, kbelík se 3 ks hub, žeton ryby

Obr. 9: Hod molitanovými houbami
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Tab. 1: Střední Věstonická nádrž Nové Mlýny
DRUŽSTVO

POČET HOZENÝCH HUB

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ZÁVĚR
Rozstřel – Sjíždění řeky Svratky
Úkolem je co nejrychleji namotat na ruličku kajak barvy svého družstva (Obr. 11),
který je přivázaný k ruličce. Soutěžící se namotáváním budou posouvat od praporku pramene
k praporku ústí řeky Svratky (Obr. 10), tím budou sjíždět tuto řeku. Týká se to družstev, ať už
dvou nebo osmi, které mají stejný počet žetonů a karet nápověd
. Učitel těmto družstvům
přiřadí kartu rozstřelu
, aby věděl, o která družstva se jedná. Řeku budou sjíždět pouze
jednou. Družstvo, které je nejrychlejší, vyhrává a každý z družstva dostává na svůj kolíček
obrázek kajaku
. Může se stát, že zvítězí více družstev (jedno nebo dvě).

Pomůcky pro učitele: 2 praporky, 8 ruliček s kajaky, obrázek kajaku

Obr. 10: Sjíždění řeky Svratky od pramene k ústí

Obr. 11: Namotávání na ruličku kajak

Obr. 12: Soutěžící se blíží do cíle
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