
 
 
 
 

 

 

Vánoční zeměpisné bádání 
 
Harmonogram studentského workshopu:  

Čtvrtek 14. 12. 2017 08,30 – 14,30hod.  

   

Učebna J405 a J406 PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice 
 

 

Představení výukových aktivit: 

 

Cesta kolem světa za pár minut  
Bc. Šárka Husková, Bc. Eva Nováková 
 
Během chvilky i vy můžete navštívit nejrůznější kouty světa. Stačí jen přijít a pomoci nám se záhadnými 

obrázky (pohlednicemi) od známého cestovatele Willa Foga, který při své cestě kolem světa viděl 

mnoho míst a aby na ně nikdy nezapomněl, vyfotografoval si je. Bohužel si místa nepopsal a teď neví, 

která fotografie patří ke kterému místu. 
 
Kopeme za zeměpis  
Bc. Aleš Černý, Bc. Petr Petkov 
 
Fotbal a zeměpis? To přece nemůže jít dohromady. Omyl! Pomocí názvů, znaků a symbolů některých 

fotbalových klubů můžeme poměrně jednoduše identifikovat základní geografické charakteristiky 

daného regionu a odhadnout některé z jeho specifik. Ukážeme si, jak se pomocí povědomí o svých 

fotbalových oblíbencích lze lépe zorientovat v mapě Evropy a zdokonalíme se ve svém obecně-

zeměpisném rozhledu. 
 
Mystery ZOO  
Markéta Bohdalová, Bc. Petr Čihák, Bc. Kristýna Hořejší 
 
Snili jste někdy o tom, že jednou budete vlastnit ZOO? Ať už je vaše odpověď kladná nebo záporná, my 

vám dáme příležitost si něco takového vyzkoušet. Nezáleží, zda máte nějakou představu nebo ne, díky 

našemu MYSTERY BOXU je možné do své zahrady získat nejen živočichy žijící v Africe, ale například 

i vzácné, a na finance náročné, druhy. A protože jsme v zeměpise, veškeré naše putování za zvířaty bude 

probíhat s mapou. Takže se dozvíte, z jakých koutů světa vaši živočichové vlastně pocházejí. Nebo to 

už víte?  

 

Netradiční vánoční ozdoby  
Bc. Radek Krulec, Bc. Lucie Kubíková 
 
Vánoce už jsou za rohem a Štědrý den se rychle blíží. Napadá vás, jak ozdobený bude letos váš vánoční 

stromeček? Proč by na stromku měly být jen klasické vánoční ozdoby? Na našem stanovišti si vyrobíte 

netradiční zeměpisné ozdoby tvaru krychle či dvanáctistěnu, které si pak můžete odnést domů a pověsit 

je na svůj vánoční stromeček. Jak takové ozdoby vypadají? Přijďte a uvidíte! 

 



Olympijská pavučina  
Bc. Michaela Hřavová, Bc. Radek Hřivnáč, Bc. Kateřina Majerová 
 
Zimní olympijské hry jsou již za dveřmi a my jsme se rozhodli zavzpomínat si na doby nedávno či 

dávno minulé. Chcete se nejenom něco nového dozvědět a naučit, ale i trochu protáhnout tělo po 

dlouhém sezení v lavicích? Tak je tato aktivita právě pro vás. Přijďte si vyzkoušet rozluštit naši hádanku 

v podobě pavučiny a najít cestu ke správné odpovědi. Budeme se těšit.  
 
Poznej svou vlast  
Bc. Kristýna Jindrová, Bc. Tereza Ondráčková, Bc. Natálie Veverková  
 
Rádi cestujete? Tak právě tato aktivita je pro vás jako stvořená. Během našeho putování po České 

republice vám největšími přáteli budou mapa s buzolou. Na této cestě odhalíte, jaká zajímavá místa se 

v České republice skrývají a jak správně se k nim dostat právě z Českých Budějovic.  
 
Sportovní redakce České tiskové kanceláře   
Bc. Jaroslav Kovárna, Bc. Jan Prener 
 
Máte rádi sport? Právě zde se budete moct na několik málo okamžiků proměnit na sportovce či sportovní 

reportéry, jenž stojí před kamerou a informují ostatní o zrovna probíhajícím disciplíně. Zabředneme do 

její historie v rámci OH, povíme si, odkud pochází nebo zmíníme nejznámější sportovce. Vylaďte tedy 

formu a přijďte se pochlubit vlastními úspěchy. 
 
Zeměpisná pevnost Boyard  
Bc. Martina Berkovcová, Bc. Nikola Fikarová 
 
Vítá vás pevnost Boyard! Pevnost, jenž byla v minulosti noční můžou všech zlodějů, vrahů či zrádců. 

Po vkročení do pevnosti již nebylo cesty zpět. Teď jste její součástí i VY! Máte strach? Přejel vám mráz 

po zádech? Nepropadejte panice. Jedna šance na únik je připravena. V průběhu putování vás čeká 

několik nelehkých úkolů, které prověří, jak dobře znáte jeden konkrétní světadíl a nejenom ten. Místní 

žalářníci si pro vás nachystali křížovku posetou hady a jinými odpornostmi, dále hledání v atlasech, ve 

kterých listovali i ti největší spiklenci a spoustu dalšího. Za každý správně splněný úkol dostanete indicii, 

s jejíž pomocí se vám pomaličku bude otevírat cesta zpátky do reality. Jestli ji využijete, je pouze a 

pouze na vás. Hodně štěstí a geografii zdar.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garant akce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Katedra geografie PF JU 
 

 

 

Realizace workshopu v rámci projektu GA JU Klíčové kompetence v kontextu mezioborových 

vazeb přírodovědných předmětů. 


