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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Zeměpis
Ročník: 8.



- založen v roce 1985
- 30 km od Šibeniku, tvoří ho krasová oblast 7 krápníkových kaskád    
v kaňonu řeky Krky
- rákosiště, jezírka, močály – hojnost ptáků, obojživelníků, plazů
- řeka Krka – délka 73 km, nachází se zde řada vodopádů, 
např.Rošski slap – nejkrásnější – v blízkosti pozoruhodné vodní 
mlýny

Skradinski buk = vodopád řeky Krky ,nejnavštěvovanější, 
možnost koupání, naučná stezka …                                                         
- vstup je možný buď z parkoviště Lozovac, turisté jedou místní  
autobusovou dopravou nebo lodí z městečka Skradin



cesta lodí ze Skradinu – most přes řeku Krku



první pohledy na národní park
z autobusu



cesta k vodopádům začínala na naučné stezce, kde je vidět 
mnoho tůněk, jezírek, zajímavých živočichů a rostlin





a již zmiňované  vodopády a možnost krásného osvěžení





Na konci naučné stezky je soubor starých hospodářských 
budov z 19. století. 

- kamenná nádrž se stále proudící vodou, „ valchovny „ –
změkčují se zde hrubé vlněné tkaniny …                                          
- „ vodenice „ - obilí melou mlýnské kameny poháněné vodou                                                                     
- „ přírodní pračka „

v oblasti se natáčely některé scény z filmů o  Vinetuovi



přírodní pračka
valchovna



vodní mlýn a „ vodenice  „              
na mletí obilí 
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Metodický list

Název materiálu: NP KRKA

Druh materiálu : prezentace v Power Pointu

Anotace: Prezentace je určena jako obrazová podpora k výuce Států bývalé Jugoslávie – Chorvatsko –
-oblíbená turistická destinace, seznámení s přírodními krásami
V úvodu prezentace je stručné seznámení se vznikem NP  Krka a jeho možnostmi  pro využití
v turistickém ruchu. Nad jednotlivými snímky lze se žáky diskutovat o ochraně přírody, chráněných
druzích zvířat a rostlin. Na konci je seznámení s životem v dřívější době.

Očekávané výstupy: vztah k přírodě, její ochraně.
Klíčová slova: národní park Krka,  naučná stezka, vodopády, skanzen
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