
 
 

Poznej, bádej, objevuj! Zeměpis je príma  

Badatelsky orientované vyučování zeměpisu v praxi 
 

Harmonogram studentského workshopu: 

Pondělí 14. 9. 2015  07,30 – 09,00hod.  09,00 – 10,30hod. 

Úterý 15. 9. 2015  09,00 – 10,30hod.  10,30 – 12,30hod. 

 

Učebna J405, PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice 

 

 

Představení výukových aktivit: 

Žít jako indián! 
Bc. Michal Rada, Bc. Barbora Rybáříková, Bc. Kristýna Sodomková, Bc. Jan Starec 

 

Pojďte se s námi na chvíli přenést do Ameriky! Společně budeme objevovat život původních 

indiánských kmenů. V rámci naší aktivity poznáte, jaké oblasti Severní i Jižní Ameriky indiáni obývají 

a jak se sem vůbec dostali. A víte, jaký vliv měl na indiány příchod bílého muže na americký 

kontinent? Také se vžijete do jednotlivých členů kmene a poznáte jejich úkoly a povinnosti. Budete 

mít možnost porovnat svůj denní režim s každodenními aktivitami některého z původních kmenů a 

poznáte i jejich vztah k přírodě, který se od toho našeho značně liší. 

 

Novodobá Atlantida 
Bc. Lukáš Pojsl, Bc. Filip Rozkošný, Bc. Petr Tkaný 

 

Produkce plastů je v dnešní době jedním z nejvíce rozvinutých průmyslových odvětví. Bez výrobků 

vyrobených z plastu si dnešní život dokážeme jen těžko představit. Vědí však všichni z nás, jaké 

následky pro životní prostředí má tento výdobytek moderního světa? Právě o tématu plastového 

odpadu pojednává náš program. Dozvíte se informace nejen o tom, co se děje s většinou plastů poté, 

co přestanou být lidem užitečné, ale také o fyzikálních zákonech vytvářející „Novodobou Atlantidu“. 

Podílím se i já na vzniku tohoto kontinentu? Co mohu udělat, abych situaci zlepšil, a je zde vůbec 

nějaká šance na zlepšení? Na tyto a další otázky se budeme snažit hledat odpovědi v rámci našeho 

programu. 
 

Nechte se ozářit! 
Bc. Pavel Horejš, Bc. Martin Kochánek, Bc. Štěpán Klučka, Bc. Markéta Martínková,  

 

Chcete se nechat ozářit bez zbytečně utracených peněz za solárium? Nechcete obtěžovat doktory s 

rentgenovými snímky? Stačí navštívit náš workshop, kde svojí pravidelnou dávku záření zaručeně 

dostanete. 

 

Cesta do neznáma 
Bc. Michaela Jelínková, Bc. Jakub Maršán 

 

Žáci se stanou cestovateli na své vysněné cestě do neznáma. Objeví možná i jiné světy či poznají již 

světy objevené. Formou her a zážitků procestují vybrané světadíly či vesmírné prostory a dozvědí se 

řadu nových informací o vybraných místech.   

 

 



Není liška jako liška 
Bc. Bohumila Pešlová, Bc. Lenka Štroblová, Bc. Barbora Šímová 

 

Víte že, příbuzní živočichové, žijící na různých částech zeměkoule jsou vzhledově odlišní? Proč by se 

kaktus ve vodě utopil a leknín na poušti usušil? Co myslíte, je delfín ryba? Jak je možné, že klokana 

potkáte ve volné přírodě jen v Austrálii? Proč má slon tak velké uši a lední medvěd bílou srst? Může 

se Eskymák potkat s užovkou?  Zajímají Vás odpovědi na tyto otázky? Přijďte na náš workshop a 

dozvíte se vše 

 

Láska k Česku 
Bc. Roman Bumbálek, Bc. Dagmar Křtěnská, Bc. Lucie Ležáková, Bc. Josef Němec 

V dnešní uspěchané době je dobré se občas zastavit a zamyslet se. Žijeme přeci jen v České republice. 

Co vlastně ale víme o našich krajích? Tento projekt se snaží žákům kraje České republiky přiblížit 

hravou formou, proto se nebojte, složit si naše puzzle, zkusit si přiřadit k jednotlivým krajům 

zajímavosti z různých oblastí – přírody, historie, významných osobností či památek apod. Dělá vám 

také problém práce s atlasem? S námi se v této činnosti procvičíte na území, které je vám poměrně 

známé a blízké.  Poznejme společně naše kraje trochu více.  

 

Vesmír na dlani 

Bc. Jan Duspiva, Bc. Josef Slavata, Bc. Klára Virostková 

 

Procházet se po Měsíci? Řídit výzkumné vozítko na Marsu? Proletět se mezi hvězdami? Ještě před 

několika lety byste museli být kosmonauty, abyste něco takového zažili. Dnes stačí navštívit náš 

stánek a vzít do ruky chytrý telefon nebo tablet. 

 

Vrať mě domů! 
Bc. Petra Komárková, Bc. Kateřina Moravcová, Bc. Marie Procházková, Bc. Eliška Varausová 

 
Kde to jsem a co tu dělám, 

proč si na nic nevzpomínám? 

Cítím neklid, prázdno hlavně, 

vím, že bude problém v hlavě. 

Mám strach, co bude se dít, 

i doklady nechal jsem si vzít. 

Pomozte mi, děti, prosím. 

Kudy odsud domů musím? 

 

Pohleď pohled! 
Bc. Eliška Nováková 

 
Pohledy jsou v dnešní přetechnizované době pro mnohé přežitkem. I přes to je však Česká republika 

jednou z nejaktivnějších ,,pohledářských“ zemí světa. Do světa jsme v rámci aktivity Postcrossing 

poslali již téměř tři čtvrtě milionu pohlednic a neméně jsme jich dostali. Pohled nemusí být jenom 

pozdrav z výletu pro babičku, ale může nám zobrazit zajímavé nebo typické místo z dané země, 

architekturu, přírodu, obyvatele jiných kontinentů a zemí, jejich zvyky… . Zároveň se díky pisateli 

můžeme zlepšit v anglickém jazyce, a nebo se dozvědět jak se píše například ,,Dobrý den“ čínsky, 

thajsky, nebo jak se to řekne v polském nářečí. Postcrossing není jenom posílání pohledů, ale 

seznamování se světem. Postcrossing je sociální síť na papíře. 

 
 
 
 
 



Místo knihy, samopal 
Bc. Petra Bartů, Bc. Eva Groulíková, Bc. Tereza Trollerová 

 

Domníváte se, že v 21. století spolu zbraně a děti nemohou souviset? Naše aktivita odkryje děsivou 

pravdu, která je v rozvojových zemích stále skutečností. Nejenom, že jsou děti hojně využívány na 

práci, ale velká část dětí bojuje v předních řadách jednotlivých armád. V rámci této aktivity si 

přiblížíme konkrétní země, kde jsou děti aktivně zapojeny do vojenské činnosti a seznámíme se 

s osudy jednotlivých dětí. Zamyslíme se nad rozdíly dětství v rozvojovém a vyspělém světě. Společně 

se pokusíme najít odpovědi, proč musí děti působit jako vojáci a jaké jsou důsledky této činnosti. 

Existuje pro tyto děti šance na jiný a lepší život? Je možné, aby každý z nás dokázal změnit nebo 

přispěl ke zlepšení této situace? To a vše více se dozvíte v této aktivitě. 

 

Ničivá zbraň oceánu 
Bc. Eva Hovorková, Bc. Michaela Vacková, Bc. Veronika Vojtová, Bc. Tomáš Vokrouhlík 

 

Tsunami! Přírodní katastrofa, která ničí vše, co ji přijde do cesty. Poznej sílu vodní masy. Víš, jak 

tento jev vzniká a co je jeho příčinou? Jak velkou ničivou silou disponuje? Chceš si vyzkoušet, jak 

tsunami působí na pobřeží na vlastní kůži? Pak se přijď osobně zúčastnit našeho programu. 

Zodpovíme si společně základní informace týkající se tohoto přírodního jevu, který představuje 

hrozbu pro přímořské oblasti světa. V rámci programu zažijeme „skutečnou“ tsunami a společně si 

přiblížíme ničivé následky. Staňte se s námi odborníky na tsunami.  
 

Migrační bublina 
Bc. Kateřina Braunová, Bc. Elizabeth Jírová, Bc. Eva Šonková 

 

Migrace do Evropy! Současný hojně diskutovaný fenomén, nebo po staletí trvající přirozený jev? 

Chcete proniknout do tajů migrace? Dozvědět se, kolik lidí vlastně migruje, kam a především proč? 

Jaké budou důsledky migrace v budoucnosti? Umíte se vcítit do role člověka, co opouští svůj domov i 

rodinu? Kde najít relevantní informace o migraci a nenechat s sebou manipulovat polopravdami 

produkovanými médii? Program migrační bublina přinese kritický pohled na migrační pohyby a 

současně mediální scénu, vzhledem k níž se evropské, potažmo české, obyvatelstvo rozdělilo na dva 

znepřátelené tábory. Jsou migranti dobří nebo špatní lidé? Představují pro evropský kontinent hrozbu? 

Přináší s sebou exotické nemoci? Chtějí pracovat nebo pouze pobírat sociální dávky? Jaká je úroveň 

jejich vzdělání a kvalifikace? Můžou muslimové bez problémů koexistovat s evropským 

obyvatelstvem, či se ve vzduchu vznáší příslib válečného konfliktu? I odpovědi na tyto otázky budeme 

společně hledat v rámci našeho workshopu, tak neváhejte a přijďte s námi prasknout přifouknutou 

bublinu jménem migrace! 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Studentský workshop je realizován pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, Mgr. Michala Vančury, Ph.D. 

 

 

Realizace workshopu v rámci projektu GA JU Geografický výzkum a jeho implementace 

v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu.  


