
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Raškovice - Pražmo  

Číslo Rašky: 1  

Úroveň:  II. stupeň 

Předmět: přírodopis, čeština, matematika  

 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:   4A.6B970C  18.4821DE      
    
 

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. Za každou správnou odpovědí 

je chybějící číslo do souřadnice, kterým nahradíš jednotlivá písmena. 

  

Úkoly: 

A) Na obrázku vidíš MEANDRY řeky Vltavy. Které z níže uvedených slov 

charakterizuje slovo MEANDR? 

 

1 ) pravý přítok (6)  

2 ) zákrut řeky (9) 

3 ) pramen řeky (8) 

4) soutok řek (7) 

 

 

 



 

B) Do které řeky ÚSTÍ řeka Morávka? Vyber jednu správnou odpověď. 

1) Ostravice (1) 

2) Odra (2) 

3) Morava (3) 

4) Olše (4) 

 

 

C) V následujícím textu najdi všechna příslovce. Počet příslovcí určuje další 

chybějící číslo do souřadnice.  

Řeka Morávka je charakteristická určitými zvláštnostmi. Především je to rozkolísanost 

řeky. Poměr mezi minimálně a maximálně se vyskytujícími průtoky v profilu jejího ústí se 

před výstavbou přehrady pohyboval cca 1:6000, což je nejvíce na území České republiky. 

Je to způsobeno tím, že Morávka odvádí vody z návětrné strany Beskyd, z území s 

největším ročním úhrnem srážek v ČR. Dalším důležitým faktorem je charakter jejího 

povodí se značným podélným sklonem toků. Geologicky patří povodí do tzv. flyšové 

oblasti, tvořené vrstevnatými strukturami pískovců, břidlic a jílovců, velmi náchylnými k 

erozi. Tou je za povodní způsobován výrazný chod splavenin koryty vodních toků, který 

je na Morávce přerušen vodní nádrží. 

 

D) Pomocí Pythagorovvy věty spočítej hloubku řeky Morávky v jejím korytu. 

Když správně vypočítaš tento příklad, získáš další číslo do souřadnice, které 

je stejné jako největší hloubka řeky.   A     C 

                  

Na obrázku máš popsány vrcholy.  

Délky stran jsou: a = x, b = 8,1m, c= 10,71m 

 

Nápověda: a²+ b² = c²                B  

   

 



E) V následujícím textu najdi všechny přítoky řeky Morávky  

(počet přítoků = číslo souřadnice namísto písmene E). 

Morávka pramení na severozápadním úbočí vrchu Sulov v Moravskoslezských 

Beskydech. Toto místo leží v severním sousedství osady Bílý Kříž, kterou 

prochází státní hranice se Slovenskem. Jen několik set metrů jižněji pramení 

také Černá Ostravice. Jeden z prvních větších přítoků je potok Nytrová. 

Přibližně 10 km níže od pramene do Morávky ústí potok Slavíč. Na levém břehu 

leží obce Pražmo a Raškovice. V Raškovicích zleva přidává své vody poslední velký 

přítok, Mohelnice. Mimo tyto větší přítoky se do řeky Morávky vlévají také menší 

potůčky, jako například potok Lipový, Lúčka nebo Kocuří potok. 

 

POČET PŘÍTOKŮ: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

https://regiony.rozhlas.cz/nejkrasnejsi-meandr-reky-vltavy-se-rozprostira-pod-

vyhlidkou-maj-jizne-od-prahy-7432415 

https://www.pod.cz/atlas_toku/moravka.html 

https://www.nosovice.cz/prirodni-pamatka-reka-moravka 

http://www.moravka.eu/pruvodce-moravkou/vodopis/ 

 

Nápověda: kořeny javoru, metr nad vodou 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulov&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_K%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_hranice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_Ostravice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEmo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1kovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohelnice_(p%C5%99%C3%ADtok_Mor%C3%A1vky)
https://regiony.rozhlas.cz/nejkrasnejsi-meandr-reky-vltavy-se-rozprostira-pod-vyhlidkou-maj-jizne-od-prahy-7432415
https://regiony.rozhlas.cz/nejkrasnejsi-meandr-reky-vltavy-se-rozprostira-pod-vyhlidkou-maj-jizne-od-prahy-7432415
https://www.pod.cz/atlas_toku/moravka.html
https://www.nosovice.cz/prirodni-pamatka-reka-moravka
http://www.moravka.eu/pruvodce-moravkou/vodopis/

