Kontrolní list 8.3. – 12.3.

Jméno:__________________

ČTENÍ:
Čítanka str. 144, 145 - Chlap, děd, vnuk, pes a hrob - přečti si 
Odpověz na otázky (celými větami) 
1. Co je zvláštního na textu?
_______________________________________________________________________________________
2. Vyjmenuj, kdo v příběhu vystupuje.
______________________________________________________________________________________

3. Přeformuluj věty do spisovného jazyka
Byl den, jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas.
______________________________________________________________________________________
Spal den a noc, neb pil jak Dán.
______________________________________________________________________________________
Když jím třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad.
______________________________________________________________________________________
4. https://www.ceskatelevize.cz/porady/899326-mala-nocnipovidka/26353131448-fimfarum/
Tentokrát si prosím pusťte pana Wericha a sledujte s ním text v čítance. 
5. Napiš nejméně 30 jednoslabičných slov, jiných než je v ukázce.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Namaluj k ukázce obrázek

Pardubický kraj
- Poloha kraje, sousední státy - _______________________________________________________________

- KM: ___________________________
povrch - nížiny: ________________________________________________________________________
- pahorkatiny, vrchoviny__________________________________________________________________
- vodstvo – napiš, které významné řeky oblastí protékají
Levým přítokem Labe je Ch________________, pravým přítokem O________________.
Pramení zde řeka __________________ v Jeseníkách (na Kralickém Sněžníku)
Města a jejich význam: doplň tabulku
Město
Pardubice

Význam, průmysl, nerostné bohatství, zemědělství

Výroba autobusů
Litomyšl

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

Olomoucký kraj
- Poloha kraje, sousední státy - _______________________________________________________________

- KM: ___________________________
povrch - nížiny: _____________________________________________
- pahorkatiny, vrchoviny____________________________________________________________
- vodstvo – napiš, které významné řeky oblastí protékají
Největší řekou tohoto kraje je řeka _____________.
Levé přítoky této největší řeky jsou: D__________, O______________, B________________.
Pravými přítoky této největší řeky je R______________a H______________.
Na řece Desné najdeme elektrárnu D______________ S___________________.

Města a jejich význam: doplň tabulku
Město
Přerov

Význam, průmysl, nerostné bohatství
Výroba tvarůžků
Oděvní průmysl

Cestovní ruch (hrady, zámky, turistika)
Krajské město ______________________ se pyšní památkou UNESCO _________________________.
Na Svatém Kopečku u Olomouce je krásná ________ s rozhlednou.
V našem kraji jsou také hrady________________________ a zámek _____________________.
Také lázně ______________________________________________________________.
Pokud ještě o svém rodném kraji něco víš, pak piš dále: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

