
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Skalice 

Číslo Rašky:  6 

Úroveň:  II. stupeň 

Předmět: přírodověda, matematika 

 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:     49.662AB76   18.42C58D1 

 

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) Vyber slova z nápovědy a doplň text. Slovo, které zůstane (nedoplněné 

slovo), má chybějící číslo do souřadnice. 

Jako zázrakem se v podhůří ____________________ 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 

______________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 ___________ 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 _____ Skalická Morávka, a to nejen 

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

dnes již silně __________ druhů rostlin a živočichů.  

Na _______________ 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, rak říční, vranka pruhoploutvá, vydra _________ a čáp černý.  

Nabídka: Moravskoslezských (0), říční (1), Morávka (2), raškovická (3), sypaná (4), 

štěrkových (5), divočící (6), NPP (7), ohrožených (8), pitné (9) 

 

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

přiřaď popis k obrázku a získáš rovnici. Číslo souřadnice získáš po vypočtení 

rovnice a+(b*c)-d-e 

 

 

        

(a) ŽIDOVNÍK NĚMECKÝ    (b) CÍDIVKA ZIMNÍ 

 

 

 

 



           

       (c) CÍDIVKA PEŘESTÁ 

       

        (d) MIHULE POTOČNÍ 

    

      (e) VRANKA PRUHOPLOUTVÁ 

 

Malá nenápadná podlouhlá ryba. Šedě zbarvená, určuje kvalitu vody. (4) 

Ryba s nápadně větší hlavou, výrazné černé pruhy na zadní části těla. (8) 

Keř 60 – 250 cm vysoký. Větve jsou prutnaté. Plod je jehlancovitá tobolka. (1) 

Jejím plodem je hrotitý výtrusnicový klas připomínající včelí plást. (3) 

Přeslička s přímým žebrovaným stonkem. (5) 



 

C) Pomocí Pythagorovy věty spočítej hloubku řeky Morávky. Když správně 

vypočítaš tento příklad, získáš další číslo do souřadnice.   

       A     C 

                  

Na obrázku máš popsány vrcholy.  

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

 

Nápověda: a²+ b² = c²            B  

   

1) 6 m  (1) 

2) 7 m  (2) 

3) 8 m  (3) 

4) 9m   (4) 

 

D) Jak se nazývá jeden z kriticky ohrožených druhů rostlin? 

 

1 ) TŘTINA POBŘEŽNÍ (5)  2 ) CÍDIVKA ZIMNÍ (6) 

3 ) RÁKOS OBECNÝ (7)   4 ) ŽIDOVNÍK NĚMECKÝ (8) 

 

 

 

 

Zdroje: 

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

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

 

Nápověda: vyznání lásky O+K 

https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/826/pdf
https://www.nosovice.cz/prirodni-pamatka-reka-moravka

