MOJE MĚSTO
Pracovní list pro žáky 3. a 4. tříd
1.
2.
3.
4.

Moje město se jmenuje ………………………………………………………………………………………………
V kterém kraji se nachází naše město? ……………………………………………………………………….
Lidé sem jezdí hlavně proto, aby si tu: a) zazpívali
b) nakoupili
c) se zde léčili.
Zakroužkuj správnou odpověď: V našem městě je přibližně
20
30
40
pramenů.
5. Napiš názvy alespoň 3 pramenů …………………………………………………………………………………
6. Zakroužkuj správnou odpověď: Naše město bylo založeno pře více než: a) 300 lety
b) 200 lety
c) 500 lety.
7. V našem městě je známá a slavná a) katedrála
b) kolonáda se zpívající fontánou
c) hvězdárna.
8. Napiš alespoň jednu známou historickou osobnost, která se zde léčila.
……………………………………………………………………………………………….......................................
9. Kdo je starostou našeho města? ………………………………………………………………………………..
10. Napište název školy, do které chodíte. ………………………………………………………………………
11. Napište, která známá pochoutka se v našem městě vyrábí. ……………………………………….
12. Škrtni, co v našem městě nenajdete: DIVADLO, ZIMNÍ STADIÓN, MOŘE, PLAVECKÝ
BAZÉN, HRAD, ROZHLEDNA, ŠKOLY, MUZEUM, NEMOCNICE, LÉČEBNÉ DOMY,
HOTELY, ŘEKA, KINO, ATLETICKÝ STADIÓN, ZÁMEK, SJEZDOVKA, RESTAURACE.
13. Které 2 druhy dopravních prostředků městské hromadné dopravy v našem městě
Jezdí?
14. Které pohoří se nachází v těsné blízkosti Mariánských Lázní? Je to chráněná krajinná
oblast. Napiš její název a její nejvyšší horu. ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Která další známá hora se nachází v blízkosti Mariánských Lázní? ……………………………

16. Červeně podtrhni, kam se dá jít v našem městě za kulturou a zeleně podtrhni, kam
se dá jít v našem městě sportovat. DIVADLO, BAZÉN, SJEZDOVKA, ATLETICKÝ
STADIÓN, KINO, KONCERTNÍ SÍNĚ, FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ, POSILOVNA, KULTURNÍ
SÁL, TĚLOCVIČNA.
17. Napiš alespoň jednu historickou nebo přírodní památku nebo turistickou zajímavost.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. Napiš názvy alespoň 2 vesnic v okolí našeho města. ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
19. Co se ti líbí na našem městě. …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
20. Co uděláš ty, aby bylo naše město přitažlivější? ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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