Pracovní list pro ŽÁKY

NAŠÍ PŘÍRODOU
ÚKOL 1)
Jak dobře znáš Českou republiku:
Kdy vznikla?
Kolik má obyvatel?

Jaká je její rozloha?

a) 1.1.1993

a) 5 milionů

a) 50 565 km2

b) 31.12.1993

b) 10,5 milionu

b) 96 123 km2

c) 1.1.2000

c) 15 milionů

c) 78 866 km2

ÚKOL 2)
Zakroužkuj státy, se kterými má ČR společné hranice. Zkus také v mapě
vyznačit, kde mají tyto státy s ČR společnou hranici.
Německo
Itálie
Portugalsko
Polsko
Slovensko
Španělsko
Rakousko
Maďarsko
Rusko
ÚKOL 3)
Do jakých moří odtékají řeky z ČR? Zakroužkuj. Více mozností je správně.
Černé

Rudé

Severní

Kaspické

Baltské

Středozemní

Jaderské

Egejské

Planetárium Praha
ÚKOL 4)
Jaké typy krajiny máme v ČR? Zakroužkuj. Více mozností je správně.
nížiny

velehory

hornatiny

vysočiny

pahorkatiny

vrchoviny

ÚKOL 5)
Jaké máme u nás národní parky?
Krkonošský NP

NP České Švýcarsko

NP Podyjí

NP Orlické hory

NP Šumava

NP Krušné hory

ÚKOL 6)
V jakém časovém intervalu byla poslední doba
ledová?
a) před asi 2 miliony až 10 000 roky
b) před 5 miliony až 3 miliony roky
c) před 2 miliony až 1 milionem roků
ÚKOL 7)
Co je to trilobit?
a) živočich, který žil v moři v prvohorách
b) rostlina, kterou najdeme na pobřeží
c) živočich, který žil ve třetihorách
ÚKOL 8)
Na území České republiky se nachází několik
krasových oblastí. Co to znamená?
a) Je to území, kde je to krásné.
b) Je to území, kde eroze v krajině vytvářejí jeskynní komplexy.
c) Je to území, kde se nacházejí bažiny a močály.
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ÚKOL 9)
Kdy a jak vznikala kamenná moře?
a) Kamenná moře vznikla v době ledové, kdy pukaly skály
b) Kamenná moře vznikají dodnes, např. v lomech
c) Kamenná moře vznikala před 100 lety lidským zásahem
ÚKOL 10)
Jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem?
a) Rybník je menší než jezero.
b) Rybník je špinavější než jezero.
c) Rybník je vytvořen člověkem
a jezero přírodou.
ÚKOL 11)
Co je to skanzen? Jaké skanzeny znáš?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ÚKOL 12)
Lázeňský trojúhelník se nachází v západních Čechách. Které lázně jejtvoří?
a) Mariánské Lázně, Poděbrady, Františkovy Lázně
b) Karlovy Vary, Mariánské
Lázně, Karlova Studánka
c) Karlovy Vary, Františkovy
Lázně a Mariánské Lázně

Planetárium Praha
ÚKOL 13)
Víte, proč se Krušným horám říká Krušné?
a) Protože se tam lidem špatně (krušně) žilo
b) Protože se tam těžilo (krušilo) zlato
c) Protože tam žil velmi bohatý rod Krušných
ÚKOL 14)
Na našem území se těží také černé a hnědé uhlí. Hlavními oblastmi jsou
Mostecko a Ostravsko. Přiřaď k městu správný typ uhlí, které se tam těží.
Mostecko
____________________________________

Ostravsko
____________________________________

ÚKOL 15)
Je České Středohoří sopečného původu?
Ano

Ne

ÚKOL 16)
Spoj jednotlivá pohoří s jeho nejvyšší horou.
Krušné hory

Velký Javor

Krkonoše

Lysá hora

Šumava

Praděd

Orlické hory

Sněžka

Beskydy

Klínovec

Jeseníky

Velká deštná

ÚKOL 17)
Která hora je nevyšší v České republice a kolik měří?
_____________________________________________________________________________

