Žákovské portfolio ve vlastivědě
V průběhu našeho společného „cestování“ po České republice v hodinách vlastivědy ve 4.
ročníku si každý ze žáků začíná budovat portfolio svých prací z jednotlivých regionů tak, jak
jsme je společně probírali. Při výtvarné výchově jsme si vyrobili desky a do nich jsme
postupně ukládali listy se svými zjištěními. Žáci si o jednotlivých regionech zjišťovali různé
zajímavosti v knihách, ptali se rodičů a známých, využívali informačních webů na internetu.
Své objevy zapisovali na listy formátu A4 a postupně je doplňovali. Podle možností si na list
nalepili pohlednici či umístili svou kresbu.
„Objevy“ si navzájem sdělovali, pátrali na mapě, občas se pohádali, své listy prezentovali na
nástěnce, ale hlavně se k nim vraceli při doplňování, a to i v 5. ročníku a tak si učivo
upevňovali. Navíc měli pocit, že se učí sami, což mělo lví podíl na jejich motivaci.

Ukázky z žákovských prací:
Ve středních Čechách, západně od Prahy, se nad údolím Rakovnického potoka nedaleko
Berounky tyčí gotický hrad Křivoklát s vysokou, kulatou věží. Kamenný hrad nechal na
začátku 12. století vystavět kníže Vladislav I. Hrad je postaven ve tvaru trojúhelníku, v jehož
každém rohu stojí věž. V druhé polovině 15. století byl hrad přestavěn. V okolí se můžeme
procházet krásnou krajinou po naučných stezkách. Je tu vybudována i Školní naučná stezka.
V Polabí jsou i Poděbrady. Protéká jimi řeka Labe. Jsou tu vybudována vodní vrata kvůli
splavu. Fungují tak, že k vratům připluje loď a vrata se zavřou. Voda přitéká a u vrat stoupá.
Po otevření loď pluje dál a vyrovná tak výšku splavu. Na mapě je u Poděbrad symbol lázní.
Léčí se tu nemocní se srdcem. Vyvěrá tu minerální voda Poděbradka. V lázních jsou hodiny
vysázené ze samých květin a na náměstí socha českého krále Jiřího z Poděbrad.
Na severovýchodě Čech na hranicích s Polskem se rozkládá
naše největší pohoří Krkonoše s nejvyšší horou Sněžkou,
vysokou 1602 m n. m. Krkonoše se dělí na východní a
západní. Ve východní části jsou Janské Lázně a turistické
středisko Pec pod Sněžkou, v západní části Špindlerův Mlýn a
Harrachov. Také zde pramení naše největší česká řeka Labe.
Příroda v Krkonoších je chráněna v národním parku, protože
zde žijí vzácné druhy horských živočichů a rostou vzácné
rostliny. Smíšené lesy přecházejí přes lesy smrkové,
kosodřeviny až po mechy a lišejníky. Krkonoše nabízejí
sportovní vyžití – v létě pěší túry po horách, lanovky, v zimě
lyžařské sporty, protože je zde mnoho vleků. Podnebí je tu
chladnější s dostatkem vody. Na vrcholu Sněžky je
občerstvení, které přijde vhod utrmáceným turistům po
výstupu na horu. V Krkonoších prý také vládne odnepaměti
Krakonoš, který přísně, ale spravedlivě hlídá svůj revír před
neposlušnými lidmi, ovládá počasí, napravuje napáchané škody a stará se o rostlinky a
zvířátka.

U řeky Blanice získávali zlato již Keltové a po nich pak
Slované až do středověku. Podél jejích břehů vedla známá
kupecká cesta "Zlatá stezka". Horní tok řeky vyvěrá v
šumavském podhůří. Pro ty, kteří se na svět dívají raději
svrchu a s nadhledem, bude příjemným zpestřením výlet na
vrch Libín, který se vypíná nad Prachaticemi. Na jeho vrcholu
totiž nalezneme rozhlednu, která nám umožní krásný výhled na
Šumavu.
Na severozápadě Čech leží nejdelší české pohoří, měří přes
100 km a nazývá se Krušné hory. Nejvyšší vrchol se jmenuje
Klínovec, jeho nadmořská výška je 1244 m n. m. Směrem k
jihovýchodu se táhne pohoří Český les s nejvyšší horou
Čerchov - 1042 m n. m. Jelikož tyto hory mají společnou
hranici s Německem, jsou zde význačné hraniční přechody
(Cínovec, Vojtanov, Boží Dar). Pod těmito horami je také
mnoho lázní, největší jsou zde Karlovy Vary, které se jmenují podle Karla IV. Léčí se zde
zažívací ústrojí. U Karlových Varů se těží kaolín, z kterého se vyrábí porcelán. Protéká jimi
řeka Ohře a Teplá. Další význačné lázně jsou Teplice a Jáchymov, léčí se zde pohybové
ústrojí. V Mariánských Lázních se léčí ledviny. Ve Františkových Lázních se léčí srdce a
neplodnost žen. Podle pověsti, která žena si sáhne na malého Františka, narodí se jí miminko.
Maminka se zde také léčila. Největším městem západních Čech je Plzeň, je zde strojírenský
průmysl a světoznámé pivovary. Pivo se vyváží do celého světa. U Mostu, Chomutova a
Sokolova se těží hnědé uhlí. A proto jsou zde velké elektrárny.

