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5. Na slepé mapě ČR označte a vypište písmeno, pod kterým se skrývá Zlínský kraj.
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Nezapomeňte si odložit všechny hotové pracovní listy. S posledním pracovním listem dostanete i klíč ke správné 
odpovědi, kterou nám váš pan učitel/paní učitelka pošle nejpozději do 31.1.2019 na adresu soutez@publicom.cz.

3. Ve větách o památkách Zlínského kraje, které vidíte na obrázcích, vyberte správnou možnost.

1. Jedním ze symbolů Brna je i brněnská mluva - hantýrka, tzv. hantec.   
    Dokážete hantecká slovíčka spojit s jejich spisovnými verzemi?

2. Na základě indicií poznejte město Jihomoravského kraje.

4. O které město Zlínského kraje se jedná, když se řekne:

šalina     bévák     imrvére     bóračka    švestky

havárie     policisté     tramvaj      pořád     bydlení

1. Jedna z nejvýznamnějších evropských sbírek fuchsií je v zahradě zámku Buchlovice, nebo Lešná? 

2. Jeden ze základních kamenů pro stavbu Národního divadla v Praze byl vyňat z nádvoří hradu Bítov,

    nebo Buchlov?

3. Na seznamu UNESCO je zapsána unikátní kroměřížská Květná zahrada, nebo Růžová zahrada? 

4. Historická vodní cesta v délce necelých 53 km mezi Otrokovicemi a Skalicí se nazývá Baťova řeka,

    nebo Baťův kanál?

Valašské muzeum v přírodě

2. nejnavštěvovanější zoo ČR a zámek

4. největší lázně ČR a Vincentka

tzv. Hanácké Athény
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1. okurka - rotunda sv. Kateřiny - největší podzemní labyrint ČR  __________________________

2. festival Slovácký rok - řeka Kyjovka - Moravské Toskánsko       __________________________

3. elektrárna - T. G. Masaryk - řeka Morava                                 __________________________

4. hrad Špilberk - vila Tugendhat - hantec                                  ___________________________


