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Návrh projektu I: Rozhledny v našem regionu 

Úvod  

Rozhledny i proměna jejich funkce v průběhu doby nejsou pouze odrazem historických 
událostí, ale také našeho vztahu k přírodě. Jsou symbolem naší snahy přiblížit se k přírodě a 
získat o ní přehled. Výstavba rozhleden a s tím související infrastruktury je současně zásahem 
do životního prostředí. Jejich vznik je často spojen se zakládáním turistických a horských 
spolků v 2. polovině 19. století (např. český Klub českých turistů nebo bavorský Bayerischer 
Wald-Verein), které byly nezřídka velice úzce nacionálně zaměřeny. Proto lze na tomto 
příkladě dobře sledovat nejen počátky turismu, ale i národnostních sporů. Při setkání se 
školou ze sousední země lze porovnat výsledky práce na projektu a zhodnotit různé motivy 
pro výstavbu rozhleden, stejně jako jejich další vývoj a proměnu funkcí.  

Vhodné rozhledny v regionu naleznete online v kategorii Praktické tipy 

I. Úvod a motivace – Exkurze k vybrané rozhledně  

• vědomé vnímání 
• sběr dojmů 
• brainstorming na téma funkce rozhledny (Proč byla rozhledna postavena právě na tomto 
místě? Jaké funkce mohla plnit v minulosti?)  

II. Práce ve skupinách – Rozhledna a její historie  

Učitel v krátkosti informuje žáky o různých fázích historického vývoje rozhledny. Podle těchto 
období jsou pak žáci rozděleni do skupin. Každá skupina dostane k dispozici potřebné 
materiály a vyhledává v nich informace o daném období v historii rozhledny. Výsledky pak 
žáci představí celé třídě formou, kterou si sami vyberou. Se zjišťováním informací mohou žáci 
začít už během exkurze k rozhledně a pokračovat v něm později ve třídě nebo formou 
domácího úkolu.  

Prameny využitelné pro práci ve skupinách: mapy, místní kroniky, novinové články, archivy 
turistických spolků, pamětníci, fotografie, cestovní průvodci, literární díla   

III. Setkání s partnerskou školou  

 Výsledky skupinové práce mohou být srovnány s výsledky práce žáků z partnerské školy, 
kteří se zabývali dějinami rozhledny ve svém okolí. Při setkání mohou žáci partnerské školy 
udělat prohlídku rozhledny pro své hosty ze sousední země. Společným výsledkem projektu 
pak může být např. internetová stránka, vícejazyčná brožura, informační tabule v okolí 
rozhledny nebo desková hra.  

 

http://www.geschichtsbausteine.uni-passau.de/cz/materialy-pro-vyuku/environmentalni-d283jiny/prakticke-tipy/rozhledny/

