
 

 

4., 5.tř. Cykloputování okolo Dalešické přehrady   VY_32_INOVACE_03 

1) jméno autora výukového materiálu:       

J.Vlková 

2) datum (období), ve kterém byl VM vytvořen: květen 2012 

3) ročník, pro který je výukový materiál určen: 4. a 5. ročník ZŠ 

4) vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma (lze konkretizovat např. klíčovými slovy) – dle požadavků 

příslušné šablony: 

ICT - Člověk a jeho svět - Člověk a jeho zdraví - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Průřezová témata - Mediální a environmentální výchova 

5) metodický list/anotaci – výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce: 

DUM slouží pro přípravu školního cykloputování a rozvoj počítačové gramotnosti žáků.. Žáci pracují v PC učebně s 

připojením k internetu. Naučí se vyhledávat informace o kontaktech, vlakovém spojení, seznámí se se základními 

využitelnými funkcemi mapových serverů.DUM je připraven po drobných úpravách na využití i pro další školní aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4., 5.tř. Cykloputování okolo Dalešické přehrady  

termín: 25.-27.6.2012 

ubytování : kemp Radarka na místě bývalé vojenské vysílací stanice u Třebíče 

 

Úkol č.1: Zjisti telefonní a mailový kontakt na vedoucího akce Jana Introviče: 

http://www.radarka.cz 

telefon  

email  

 

program cykloputování:  

pondělí  25.6. - 

7,30 odjezd na kolech do Zlína, vlakem do Otrokovic, Brna a Studence u Třebíče, na kole do 

kempu 

odpoledne - ubytování, na kolech k Dalešické přehradě, jízda na raftech, návrat do kempu 

po večeři - trampolína, diskotéka, táborák 

 

Úkol č.2: Zjisti odjezdy a příjezdy vlaků na:  http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/. 

Zlín - Otrokovice 9:20  

Otrokovice - Brno  11:24 

Brno - Studenec u Třebíče 11:39  

 

 

 

http://www.radarka.cz/
http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/


 

 

úterý  26.6. -  

po snídani celodenní cyklovýlet kolem Dalešické přehrady - Wilsonova skála - Dalešice, 

pivovar z filmu Postřižiny - jaderná  elektrárna  Dukovany -  vodní elektrárna Kramolín - 

návrat na Radarku , po večeři - drobné aktivity v kempu - kolektivní hry (maxilyže, 

pavoučí síť, rourolajna) 

 

Úkol č.3: Na mapě vyznač trasu celodenního výletu a zjisti její délku:  

http://mapy.cz/#x=16.067187&y=49.168791&z=11&l=2 

Délka trasy km 

 

 

středa  27.6. - 

po snídani -aktivity na základně- slaňování, vzduchovky, jízda vojenským vozidlem po 

polygonu, atd. 

po obědě - odjezd na vlak, příjezd do Zlína v 18,40, cyklostezkou na Lukov - příjezd v cca 

20,00 

 

Úkol č.3: Zjisti odjezdy a příjezdy vlaků na:  http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/. 

Studenec - Brno 15:01  

Brno - Otrokovice   

Otrokovice - Zlín   

 

 

http://mapy.cz/#x=16.067187&y=49.168791&z=11&l=2
http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/

