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3 PL Od pramene řeky Lomné po ústí ŘEŠENÍ 

Jak to asi bylo...?  

 

 

 

 

 

Víš, kdo jsem?  KÁMEN / BALVAN / MATEČNÁ HORNINA                                

 

1.  Řeka Lomná  

 Kde se asi nacházím nyní? Vyznač červenou tečkou na mapě jeho přibližnou pozici. Oranžová 

tečka na mapě označuje mou původní polohu. Žlutá tečka označuje místo zážitkového centra 

URSUS.  

 

2. Přiřaď písmena z mapy k terminologii.  
F C  H A B I D E G 

STŘEDNÍ 

TOK 

LEVÝ 

PŘÍTOK 

ÚSTÍ PRAMEN HORNÍ 

TOK 

PRAVÝ 

PŘÍTOK 

SLEPÉ  

RAMENO 

SOUTOK MEANDR 

 

Jsem tady na zemi již několik milionů let. Býval jsem obrovský. Nejdříve jsem se 

schovával uvnitř hory, Čuboňov, která se nachází mezi Malým Polomem a Muřínkovým 

vrchem. Časem jsem se dostal na zemský povrch  a obýval jsem horní tok řeky Lomné.  

Měl jsem ostré rysy. Na povrchu jsem býval drsný.  Pozvolna jsem se dostal níže, asi 

o 12 km. Nyní jsem již mnohem, mnohem menší, můj povrch je hladký a mé tvary 

zaoblené. 

I 
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                               F STŘEDNÍ TOK 

5. V této části teču pomaleji a pozvolna 

ztrácím na dravosti. Mé koryto je 

ve tvaru U, rozšiřuje se boční erozí. 

Na dně se mi tvoří vyšší vrstvy 

sedimentace. 

 

                            G  MEANDR 

4.  Vznikám většinou boční erozí 

v nižších polohách, v zákrutu řeky.  

Na jedné straně břeh vymílám 

a na opačném břehu usazuji nánosy.   

 

 

 

                                 A  PRAMEN 

3. Jsem podzemní voda a přirozeně 

vyvěrám na zemský povrch.  

 

                                   B     HORNÍ TOK 

2. Obývám říční údolí, které je většinou  

ve tvaru V. Stékám totiž z vyvýšeného 

příkrého místa.   

Mé koryto tvoří velké balvany 

a malé množství usazenin. 

 

H ÚSTÍ 

6.  Místo, kde se vlévám do řeky Olše.  

Na své cestě, kterou urazím 

od pramene, jsem v této části svého 

toku nejširší a mám zde nejvyšší 

průtok.  

 

 
C/I PŘÍTOK 

7. Z levé nebo pravé strany se vlévám 

do větší řeky.  

 

 

                    D  SLEPÉ RAMENO 

1. Jsem opuštěné koryto řeky. Zůstává 

ve mně voda z vodního toku nebo se 

naplňuji podzemní vodou. Zarůstám 

vegetací, časem se měním v jezírko 

nebo tůň a následně v mokřad. 

 

                               E SOUTOK 

8. Místo, kde se do mého koryta vlévá 

jiný vodní tok, např. horský potok, 

řeka.  

 

3. Leporelo – řeka Lomná 

Vystřihni jednotlivá okénka s popisy. Na ilustraci opatrně vyřež 3 strany každého okénka.  

Okénko otevři směrem k sobě a ohni jeho 4. stranu. Vznikne ti otevřené okénko, které je 

momentálně prázdné. Z rubové strany ilustrace přilep popis dílčích částí toku řeky.  
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1. Slepé rameno  

Opuštěný meandr se stojatou vodou. Zarůstá vegetací, časem se mění v jezírko, 

tůň a následně bažinu. 

 

2. Horní tok  

Říční údolí ve tvaru V. Vodní tok zde stéká z vyvýšeného příkrého místa. Typické 

jsou zde velké balvany a malé množství usazenin.  

 

3. Pramen  

Přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. 

 

4. Meandr  

Vzniká většinou v nižších polohách, v zákrutu řeky. Vzniká boční erozí. Vymílá 

břeh na jedné straně a na straně druhé usazuje nánosy.   

 

5. Střední tok   

V této části je tok vody pomalejší. Tok ztrácí svou dravost. Koryto, které se 

zakrucuje/zatáčí je ve tvaru U.  Rozšiřuje se boční erozí. Dno řeky tvoří vyšší 

vrstvy sedimentace. 

6. Ústí   

Část toku, která se vlévá do jiného toku, vodní nádrže, moře nebo oceánu. 

U ústí je většinou řeka nejširší a má zde nejvyšší průtok.  

 

7. Přítok   

Menší řeka, která se vlévá do větší řeky z její pravé nebo levé strany.  

 

8. Soutok 

 

Soutoková oblast 

Všechny zdroje řeky stékají do jednoho koryta. 
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Od pramene řeky Lomné po ústí PL 3 

Kreativní dílničky: výroba 3D plakátu Od pramene řeky Lomné po ústí 

Časová dotace: 80 minut (PL 3 a výroba 3D plakátu Od pramene řeky Lomné po ústí) 

Výuka probíhá v URSUS zážitkovém centru v Dolní Lomné. 
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Metodický postup 

1. V úvodu tématu se vyučující dotáže účastníků, zdali ví, kde se nachází pramen řeky Lomné a jaké 

podloží tvoří říční koryto řeky Lomné a tím i pohoří Beskyd.  

2. Vyučující vyzve účastníky k pročtení úvodního textu: „Jak to asi bylo…?“ a následnému zodpovězení 

dotazu pod úvodním textem: Víš, kdo jsem?. Poté vyzve účastníky, aby na připravené mapě ukázali 

geografická místa: řeka Lomná, Velký Polom. 

3. Vyučující vyzve účastníky, aby se pokusili odhadnout a na mapě ukázat další známá geografická 

místa v lokalitě, např. potoky Mostařanka, Jestřábí, Tatínky, řeku Olši, přehradní nádrž v Návsí, 

vrcholy hor: Kozubová, Malý Polom, Malá Kyčera, prales Mionší, holinu Novina aj. 

Práce ve dvojicích 

Vyučující zadá, aby účastníci s užitím měřítka na mapě, Příloha 2, zjistili odpověď na otázku ve cv. 1 

a vypracovali toto zadání.  

Správnost pozice si vzájemně potvrdí.  

Následně se vyučující přemístí s účastníky do expozice. 

Expozice – model pohoří Beskydy 

1. Vyučující rozestaví účastníky kolem modelu pohoří Beskydy.  

2. Vyzve účastníky, aby na základě vizuálního vjemu sdělili, co před sebou vidí, jaké pohoří, resp. výsek 

pohoří zde vidí. 

3. Vyučující představuje model pohoří Beskyd a seznamuje účastníky s významnými přírodními činiteli 

(pohoří, hora, úpatí, řeka, potok, sedlo, holina, louka – pastvina).  

4. Na vzorovém příkladu řeky Lomné vyučující upevňuje látku spojenou s částmi toku řeky Lomné.  

Pokládá účastníkům dotazy: 

  Kde se nachází pramen řeky Lomné? 

  Dokážeš geograficky určit, kde pramení jiné potoky, které se vlévají do řeky Lomné?  
    Např. pod kterou horou pramení? 

  Do které řeky se vlévá řeka Lomná? 

  Jaké jsou pravostranné a levostranné přítoky řeky Lomné? 

  Kde se nachází ústí řeky Lomné? 

  Dokážeš najít soutoky na řece Lomné? 
 

V průběhu probírané látky účastníci upevňují terminologii, a to: pramen/prameniště, horní/střední 

a dolní tok, ústí, povodí, soutok, říční koryto, pramen, meandr, slepé rameno. 

5. Vyučující vyzve účastníky, aby sami sdělili jiná geografická místa, která v dané lokalitě znají, která 
již navštívili nebo se chystají navštívit.  
 
Práce ve dvojici 
1. Vyučující rozdělí účastníky do dvojic a zadá jim vypracovat cv. 2, PL 3. Správnost výsledků společně 

zkontrolují, rovněž tak si na modelu hor prakticky ukáží danou terminologii. 
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2.Vyučující vyzve účastníky, aby sami sdělovali terminologii spojenou s částmi toku řeky a dané části 

ukazovali na modelu hor. 

3. Vyučující seznamuje účastníky s geografickými místy v okolí údolí Lomné, Příloha 2, a daná místa 

rovněž ukazuje na modelu pohoří Beskyd.  

Vyučující vyzve účastníky, aby daná místa zaznačili do cv. 2, PL 3, a to: 

1. řeka Lomná 
2. Bocanovice 
3. Jablunkov 
4. Kamenitý 
5. Velký Polom 
6. řeka Olše 
7. Malá Kyčera 
8. potok Mostařanka 
9. Kozubová 

Správnost zaznačení si ověří společně na modelu hor a na zvětšeném formátu ilustrace, Příloha 3. 

Práce ve dvojici 

Vyučující vyzve účastníky k vypracování cv. 3. Před nalepením vyučující s účastníky zkontroluje 

správné odpovědi. 
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