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Zámek Krásný Dvůr

Průřezové téma

MEV – Tvorba
mediálního sdělení

Učivo

Mluvený projev
komunikační

Metody a strategie

� skupinová práce

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět Český jazyk

Přesahy do předmětů občanská výchova,
dějepis, výtvarná výchova

Výstupy

� v mluveném připraveném i improvizovaném projevu
se snaží vhodně využívat verbálních i nonverbálních
prostředků řeči

Poznámky Kompetence

www.4zsjirkov.cz/mujregion.cz
Zde naleznete veškeré materiály související s tímto tématem
a další podklady najdete také na CD.

Časový rámec

exkurze + 2 vyučovací hodiny

Hodnocení

� slovní

Přílohy

23.1 Řešení pracovního listu 23.2 Pracovní list
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V Podkrušnohoří, nedaleko města Podbořany, leží obec Krásný Dvůr. Na jejím okraji se
nachází stejnojmenný zámek Krásný Dvůr.
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�

komunikativní
sociální a personální
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Metodický pokyn k činnostem

Forma realizace

1) Exkurze

2) 2 vyučovací hodiny po návratu z exkurze

návštěva zámku s prohlídkou (interiéry)
návštěva zámeckého parku – významné budovy, památky, stromy

samostatné zodpovězení otázek na pracovním listě (ověření pozornosti žáků)
– rozdělení žáků do skupin
– na základě skutečné prohlídky zámku si jako skupina vyberou určitou část zámku
– pro ostatní spolužáky si připraví prohlídku fiktivního zámku (části zámku), na hodině VV

si mohou vytvořit obrazy, které budou zdobit jejich zámek
– fikci prohlídky následně předvedou ostatním spolužákům, kteří budou návštěvníky
– žáci se sami hodnotí, která prohlídka byla nejhezčí, který průvodce je nejvíce zaujal, který se

nejlépe vyjadřoval

�

�
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Metodická doporučení:

integrace do výuky

Metodický pokyn k činnostem

Příloha č. 23.1 - Řešení pracovního listu

1. V blízkosti jakého města leží zámek Krásný Dvůr?

2. V jakém slohu proběhla přestavba zámku?

3. Jak vysoký je OBELISK?

4. Jak se nazývá nejznámější strom v zámeckém parku a jaké je jeho stáří?

5. Napiš 3 významné stavby (památky) zámeckého parku:

6. Napiš název filmu, který se na zámku natáčel:

c) Podbořan

a) baroko

c) 26 m

Goethův dub, stáří 1 000 let

novogotický templ s vyhlídkovou věží

osmiboký Čínský pavilon

Panův pavilon

Gloriet

Goethův pavilon

obelisk vysoký 26 metrů

Červená myslivna

Ptačí voliéra

v Poustevníkově rokli se nachází hrobka a podzemní chodba

Konec starých časů, Jak básníkům chutná život, To horké léto v Marienbau
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Příloha č. 23.2 - Pracovní list k tématu Zámek Krásný Dvůr

1. V blízkosti jakého města leží zámek Krásný Dvůr?

2. V jakém slohu proběhla přestavba zámku?

3. Jak vysoký je OBELISK?

4. Jak se nazývá nejznámější strom v zámeckém parku a jaké je jeho stáří?

5. Napiš 3 významné stavby (památky) zámeckého parku:

6. Napiš název filmu, který se na zámku natáčel:

a) Mostu b) Chomutova c) Podbořan

a) baroko b) renesance c) gotika

a) 30 m b) 12 m c) 26 m
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Příloha č. 23.2 - Pracovní list k tématu Zámek Krásný Dvůr

1. V blízkosti jakého města leží zámek Krásný Dvůr?

2. V jakém slohu proběhla přestavba zámku?

3. Jak vysoký je OBELISK?

4. Jak se nazývá nejznámější strom v zámeckém parku a jaké je jeho stáří?

5. Napiš 3 významné stavby (památky) zámeckého parku:

6. Napiš název filmu, který se na zámku natáčel:

a) Mostu b) Chomutova c) Podbořan

a) baroko b) renesance c) gotika

a) 30 m b) 12 m c) 26 m


