
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:         Morávka  

Číslo Rašky: 8. 

Úroveň:        II. stupeň 

Předmět:    angličtina, čeština 

________________________________________________________________ 

Souřadnice:       49.5A9B95C 18.5D9EF28   
   

Zadání: 

1. Nejprve vylušti křížovku, která je celá v angličtině. Pod jednotlivými definicemi 

se schovávají zvířata, která se nacházejí v místních lesích.  

2. Po vyluštění křížovky budeš pracovat s jednotlivými slovy zvířat. U některých slov 

je uvedeno písmeno, místo kterého doplníš číslovku dle instrukcí a tu pak dosadíš 

do souřadnice výše.  

Úkol: 
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Across 

2. a small poisonous snake. 

___________________ 

5. an animal like a lizard, with short legs and a long tail, that lives both on land and in water. 

___________________ E – počet samohlásek v tomto slově 

6. a small animal with a long thick tail and red, grey or black fur. They eat nuts and live in trees. 

___________________  

7. an animal with grey fur and wide black and white lines on its head. They are nocturnal (= active 

mostly at night) and live in holes in the ground. 

___________________  

9. an animal like a large rabbit with very strong back legs, that can run very fast 

___________________ B – představ si anglickou abecedu. Spočítej, na kterém místě se 

nachází první písmeno tohoto slova? 

Down 

1. a small harmless snake 

___________________ A – počet souhlásek v tomto ve slově 

3. a wild animal of the cat family, with spots on its fur and a very short tail. 

___________________ C – pozice druhého písmene výsledného slova v anglické abecedě 

mínus pozice čtvrtého písmene výsledného slova v anglické abecedě mínus 1 = ? 

4. a small brown animal with stiff parts like needles (called spines ) covering its back. They are 

nocturnal (= active mostly at night) and can roll into a ball to defend themselves when they are 

attacked. 

___________________ F – počet souhlásek v tomto slově 

7. a wild pig 

___________________ 

8. an animal with long legs, that eats grass, leaves, etc. and can run fast. Most male ___ have 

antlers (= horns shaped like branches) 

___________________ D – počet samohlásek v tomto slově  

 

 

Zdroj: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

Nápověda: 

Under the roof 
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