
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Morávka  

Číslo Rašky:  1 

Úroveň:  II. stupeň 

Předmět: dějepis, český jazyk 

 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:  A9.5933B44  18.C2DE444        

 
   
 

Zadání: 

Čeká na tebe pět úkolů, které jsou označeny písmeny: A, B, C, D a E.   

Pokud správně vyřešíš jednotlivé úkoly, získáš vždy číslo, které patří do souřadnice 

( v pracovním listu nahoře) a pomocí ní najdeš Rašku.  

 

Úkoly: 

A) VYLUŠTI TAJENKU! U každé otázky vyber správnou odpověď. Dle odpovědí 

zjistíš tajenku, která ti pomůže dosadit tajné číslo do souřadnice na místo 

písmene A.  

1) Kdy vznikla Česká republika?    1993 (P)  1992 (M) 

2) Kdo byl první československý prezident?  Beneš (O)  Masaryk (A) 

3) Kolik má naše republika obyvatel?    11,5 mil. (L)  10,5 mil. (R) 

4) Jak se jmenuje předseda vlády?   Zeman (V)  Babiš (T) 

5) Náš národní strom?     Dub (E)  Lípa (Y) 

6) Autor TEXTU naší hymny?    Tyl (Z)   Škroup (B) 

7) S kolika státy naše republika sousedí?   4 (Á)   5 (É) 

8) Základní zákon státu?    Dokument (M) Ústava (N) 

 



TAJENKA: Která odpověď je správná? Co si vyluštil v tajence? 

Politik (2)  Legionář (3)  Partyzán (4) 

Byli to lidé, kteří bojovali proti fašistům v průběhu 2. světové války a ukrývali se 

v lesích. Obyvatelé Morávky s nimi často spolupracovali a pomáhali jim.  

 

B) V obci Morávka leží významné sousoší Noční přechod. Místní obyvatelé ho 

ovšem pojmenovávají trošku jinak, a to U __ hrbatých, podle shrbených 

partyzánů. Kolik soch tvoří toto sousoší? 

 

1) dvě  2) tři   3) čtyři 

 

C) Spoj událost PRAŽSKÉ JARO s rokem, který k ní patří. Číslo v závorce je 

chybějící číslo, které patří do souřadnice na místo písmene C.  

 

1) 1948 (4)   2) 1968 (5)  3) 1988 (6)  

 

D) V úryvku textu o partyzánech na Morávce najdi všechny přísudky. Počet 

přísudků v textu je stejný jako chybějící číslo do souřadnice. 

 

V prosinci 1944 byli partyzáni přepadeni Němci a po krutých výsleších byl odhalen 

a zničen jejich bunkr. Spolupracující obyvatelé byli odsouzeni a čtrnáct jich bylo 

popraveno a deset odvlečeno do koncentračního tábora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E) Zakroužkuj obrázky, které souvisí s druhou světovou válkou.  Počet obrázků 

s tematikou 2. světové války je stejný jako poslední chybějící číslo 

souřadnice namísto písmene E.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

https://www.czregion.cz/ceska-republika 

https://www.drobnepamatky.cz/node/9272 

http://moravka.udeska.info/index.php?ident=guest&menu=6&imenu=10&startup=service

&service=partyzanska_obec&operation=zobrazit 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/jaro68.php 
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