Vlastivěda, čtení

22.2. – 26.2.

jméno: ..........................

Čtení: 142 – 144 – Léčení špagetismu
Odpovídej celými větami:
1. Kdo asi byla paní Láryfáry?
2. Co dala paní Láryfáry rodičům pro syna Valdu?
3. Jakou průpovídku říkal Valda, když sypal na jídlo barevné vločky?
4. V jakou hmotu se změnilo každé jídlo, když se posypalo vločkami?
5. Napiš své oblíbené i neoblíbené jídlo.
6. Pomohly kouzelné vločky napravit Valdův přístup k jídlu?
7. Jakou špatnou vlastnost léčily duhové vločky?
8. Nakresli paní Láryfáry podle své představy 😊
1.______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________

Kraj Vysočina

22.2. – 26.2.

- KM: ___________________________
povrch - vrchoviny: ____________________________________________________________
- vodstvo – napiš, které významné řeky oblastí protékají – doplň tabulku
řeka
S
S
Oslava
J
Ž

úmoří

Vodní nádrž na dané řece

Severní moře

-Vír
-D
Š

Které pohoří tvoří důležité evropské rozvodí? ___________________________________________
Města a jejich význam:
V kraji Vysočina se pěstují a zpracovávají _____________________.
ŽĎAS je významným podnikem s___________________průmyslu ČR. Nachází se ve městě
Ž________________________.
Nachází se zde první Jaderná elektrárna –D_________________.

Cestovní ruch (hrady, zámky, turistika)
V tomto kraji se nachází 2 významné památky UNESCO:________________________________________
________________________________________
U Vranovské přehrady stojí krásný zámek _________________.
Turisticky zajímavá místa - krajské město __________________ s malou, ale krásnou ZOO.

Jihočeský kraj
- KM: ___________________________
povrch - vrchoviny: ____________________________________________________________
- vodstvo – napiš, které významné řeky oblastí protékají
Na Šumavě pramení ____________. Na této řece jsou vybudovány vodní nádrže L_______a O________.
Pravým přítokem V_________ je L____________, levým přítokem je O___________.
Kraj je díky velkému množství rybníků (mezi nejznámější a největší patří: S_______, R__________,
B________) známý chovem __________a ________________.

Města a jejich význam:
Jihočeský kraj je silně zalesněnou oblastí, proto je zde ________________průmysl. České Budějovice jsou
proslulé výrobou _________(Budvar).
Najdeme zde také v největší jadernou elektrárnu T________________.

Cestovní ruch (hrady, zámky, turistika)
Po nejstarším kamenném mostu bych mohl přejít v P____________.
Vesnička H__________________, je díky zachovalým domům z období baroka zapsána do seznamu
U__________.
Turisticky zajímavé jsou zámky Č_______L_________ a H_____________. (Natáčely se zde i filmové
pohádky )
Pěší turistika je vhodná v našem největším národním parku ______________. V tomto parku se můžu projít
po naučných stezkách B______________pralesa.
Pojmenuj obrázky:

____________________________

___________________________

_________________________

