
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Skalice 

Číslo Rašky:  6 

Úroveň:  I. stupeň 

Předmět: přírodověda, matematika 

 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:     49.662347A  18.422BC8D 

 

Zadání:   

Čekají na tebe čtyři úkoly, které jsou označeny písmeny: A, B, C, D. 

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) Přečti si text a doplň. Slovo, které nepřiřadíš, má číslo souřadnice. 

Jako zázrakem se v podhůří 

Moravskoslezských Beskyd zachoval 

zlomek toho, co bylo pro karpatskou 

oblast typické. Řeka ___________ si na 

několika úsecích uchovala svůj původní 

říční vzor, a to větvení koryta v silně 

zaštěrkovaném údolním dně (někdy se 

tomu říká divočení toku), proto název divočící Morávka. Bohužel během povodní se 

koryta řeky proměnovala, až do dnešní podoby.  V horském úseku toku, v sevřené 

části údolí nad stejnojmennou obcí Morávka, byla vybudována 396 m dlouhá a 44 m 



vysoká sypaná hráz, která dala vzniknout přehradnímu jezeru o ploše 80 ha. Nádrž 

slouží jako zdroj surové vody pro výrobu vody ________. 

Ve zmíněném úseku byla v roce 2007 vyhlášena NPP Skalická Morávka, a to nejen pro 

svou zachovalou štěrkonosnost a větvící se koryto, ale také pro řadu vzácných a dnes 

již silně ohrožených druhů rostlin a _____________.  

Na štěrkových náplavech se vyskytují dva kriticky ohrožené druhy, a to: židoviník 

německý a drobná přeslička cídivka peřestá. Dále zde byly nalezeny silně ohrožené 

druhy cídivka zimní a třtina pobřežní, cídivka větevnatá, vrba šedá a vrba lýkovcová. 

V řečišti Morávky se také vyskytují kriticky ohrožené druhy živočichů: mihule 

potoční, _____ říční, vranka pruhoploutvá, _______ říční a čáp černý.  

 

Nápověda: Morávka (4), rak (5), pitné (9), vydra (8), živočichů (7), Raškovice (6) 

 

B) Z textu ses dozvěděl o ohrožených druzích rostlin a živočichů. Označ 

všechny rostliny a živočichy, kteří jsou ohroženými druhy. Počet označených 

= číslo souřadnice.  

       

 

 

        

       ŽIDOVNÍK NĚMECKÝ 

                         CÍDIVKA ZIMNÍ         VRANKA PRUHOPLOUTVÁ 

 

 

 

 

 

CÍDIVKA PEŘESTÁ   RAK ŘÍČNÍ                              

 



C) Podle divočení toku získala řeka Morávka pojmenování: 

 

1 ) DIVOČÍCÍ (8)  2 ) RYCHLÁ (7) 

3 ) ROZBOUŘENÁ (6)   4 ) BURÁCEJÍCÍ (5) 

 

 

D) Vylušti přesmyčky, slovo, které zde nepatří, má číslo souřadnice. 

 

RÁVMOKA (0)  DRAVY (2)  LOKŽRA (1) 

LEMIHU (4)  KAVRAN (3)  NÍKDOVŽI (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/826/pdf 

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

https://rybicky.net/fotogalerie.php?sekce=atlasostatnich&c=272 

 

Nápověda: Vyznání lásky O+K 

https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/826/pdf
https://www.nosovice.cz/prirodni-pamatka-reka-moravka
https://rybicky.net/fotogalerie.php?sekce=atlasostatnich&c=272

