Kontrolní list 1.3. – 5.3.

Jméno:__________________

ČTENÍ:
Čítanka str. 139, 140 - Podivná proměna Bruna Jenkinse - přečti si 
Odpověz na otázky (celými větami) 
1. Co bylo typické pro Bruna Jenkinse?
______________________________________________________________________________________
2. Na co čarodějnice Bruna nalákaly?
______________________________________________________________________________________
3. Uvědomoval si Bruno nebezpečí? Jak se choval?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Použily čarodějnice při proměňování Bruna v myšku kouzelnou hůlku a
zaklínadla?
______________________________________________________________________________________
5. Co se stalo, když zazvonil budík?
______________________________________________________________________________________
6. Vytvoř co nejvíce slov ze slova ČARODĚJNICE
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Namaluj Bruna 

Liberecký kraj

1.3. – 5.3

- Poloha kraje, sousední státy - _______________________________________________________________

- KM: ___________________________
povrch - nížiny: ________________________________________________________________________
- pahorkatiny, vrchoviny + nejvyšší vrcholy _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- vodstvo – Doplň
Řeka J________________, která pramení v Jizerských horách odtéká do středočeského kraje, kde se vlévá
jako pravý – levý přítok (vyber správnou odpověď) do řeky L_______________.
Řeka P__________________ odtéká do __________________kraje, kde se vlévá jako pravý – levý přítok
(vyber správnou odpověď) do řeky L_______________.
Řeka N_____________

je – není (vyber správnou odpověď) přítokem Labe. Kam odtéká? ____________

Nachází se v Libereckém kraji rybník?  K čemu slouží?
______________________________________________________________________________________
Města a jejich význam: doplň tabulku
Město
Liberec

Význam, průmysl, nerostné bohatství

Výroba skla
bižuterie
Liberecký kraj má důležité nerostné bohatství. Těží se zde:

Cestovní ruch (hrady, zámky, turistika)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Královehradecký kraj
- Poloha kraje, sousední státy - _______________________________________________________________
- KM: ___________________________
povrch
- nížiny: ________________________________________________________________________
- pahorkatiny, vrchoviny + vrcholy__________________________________________________________
- vodstvo – napiš, které významné řeky oblastí protékají
Největší řekou tohoto kraje je řeka _____________, která pramení ______________________.
Levé přítoky této největší řeky jsou: Ú______, M______________, O________________.
Pravým přítokem této největší řeky je C______________.
Nachází se zde také vodní nádrž R____________________.
Města a jejich význam: doplň tabulku
Město

Význam, průmysl, nerostné bohatství
Petrof – vyrábí se zde ……………..

Cestovní ruch (hrady, zámky, turistika)
V České Skalici bych navštívil B ____________ ___________, které znám z díla Boženy Němcové
B______________. V Třebechovicích pod Orebem bych se rád podíval do muzea___________________.
Protože mám rád ZOO, určitě bych zastavil v safari -__________________________________.
Taky nesmím zapomenout na zámek O __________________.

