Vlastivěda, čtení

do 7.2. 2021

jméno: ..........................

Čtení: 135 - 136
Odpovídej celými větami:
1. Víš, co je loděnice? 
2. Co se dětem v loděnici nejvíce líbilo?
3. Co odpověděl Markovi pan hajný? Myslel to vážně?
4. Na co se Marek vymlouval, aby nemusel pomáhat?
5. Co dětem spadlo do vody? Co udělal Marek?
6. Co daly děti panu hajnému na památku?
7. Líbí se ti, jak se Marek zachoval?
8. Porovnej vlastnosti Marka a pana hajného.
1.______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Vlastivěda:

Moravskoslezský kraj
- KM: ___________________________
povrch
- pahorkatiny, vrchoviny____________________________________________________________
____________________________________________________________
- vodstvo – napiš, které významné řeky oblastí protékají
Největší řekou tohoto kraje je řeka _____________.
Povodí této řeky odvádí vodu do _______________ moře.
Levým přítokem této největší řeky je O________________.
Pravými přítoky této největší řeky je O______________a O______________.
V moravskoslezském kraji najdeme také vodní nádrže _______________________ a Š__________.
Města a jejich význam: doplň tabulku
Podtrhni správnou odpověď: V moravskoslezském kraji převažuje zemědělská výroba X průmysl.
Z černého uhlí se vyrábí __________, který slouží jako palivo k výrobě ž_______________a o________.
Město
Ostravsko – okolí Ostravy

Význam, průmysl, nerostné bohatství

TATRA Výroba stavebních hmot

Cestovní ruch (hrady, zámky, turistika)
Nálezy z pravěku byly nalezeny v ___________________.
V moravskoslezském kraji je také hrad ___________________.

Zlínský kraj
- KM: ___________________________
povrch
- pahorkatiny, vrchoviny____________________________________________________________
____________________________________________________________
- vodstvo – napiš, které významné řeky oblastí protékají
Největší řekou tohoto kraje je řeka _____________.
Vypiš přítoky této řeky - ___________________________________________________________
Města a jejich význam: doplň tabulku
Město
Zlín

Význam, průmysl, nerostné bohatství

BARUM –

Cestovní ruch (hrady, zámky, turistika)
Druhý nejstarší Skanzen v Evropě se nachází ve městě _____________________________________.
Skanzen je ________________________________________________________________________.
Blízko Uherského Hradiště se nachází významné poutní místo ________________.
Na výlet bych se vydal do krásných květných zahrad a do zámku v K_________________, které jsou
zapsány do kulturního dědictví U_ _ _ _ _.
Také bych mohl navštívit hrad B_____________ a zámek B_________________.

