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Hádej, které jsem město 

 

 

1. Nacházím se ve Vizovické vrchovině. Jeden pán ve mně před léty založil 
továrnu na výrobu bot. Mé jméno se několikrát změnilo. Před válkou jsem 
se jmenovalo jinak než například v 70. létech minulého století. Teď mám 
však své původní jméno. 
Už víš, jak se jmenuji?        

Zjisti, jak jsem se jmenovalo v letech 1949–1989.    

Jak se jmenoval pán, který založil továrnu na výrobu obuvi?   

Věděl(a) bys, do kterého kraje patřím?        

Doplň následující údaje:  

Počet obyvatel: 
  

Nadmořská výška: 
  

Rozloha: 
 

Okres:  
  

 

Pokus se vyhledat o mně další informace s využitím literatury a internetu. Můžeš 

nakreslit městský znak či vlajku. Pak si vyber jiné město ležící ve stejném kraji a 

připrav podobnou hádanku pro ostatní. 
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2. Najdeš mě na soutoku Odry a Olše. Mé jméno je spojeno s továrnou 
na výrobu drátu. Možná, že i plot kolem tvého domu či školy je vyroben 
z drátu z této továrny. Napovím ti, že ležím na hranici s jiným státem a 
vede mnou důležitá železniční trať.  
Už víš, jak se jmenuji?       

Na hranici s jakým státem ležím?    

Věděl(a) bys, do kterého kraje patřím?    

Doplň následující údaje:  

Počet obyvatel: 
  

Nadmořská výška: 
  

Rozloha: 
 

Okres:  
  

 

Pokus se vyhledat o mně další informace s využitím literatury a internetu. Můžeš 

nakreslit městský znak či vlajku. Pak si vyber jiné město ležící ve stejném kraji a 

připrav podobnou hádanku pro ostatní. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3. Mé původní jméno bylo Frývaldov, ale od roku 1947 nosím jméno podle 
pohoří, ve kterém ležím. Jeden pán zde založil kdysi dávno lázně. Už víš? 
Napovím ti, že nedaleko mě se nachází jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku. 
Už víš, kdo jsem?      

Do kterého kraje patřím?    

Jak se jmenoval ten pán, který založil lázně a ve kterém století to bylo? 

Doplň následující údaje:  

Počet obyvatel: 
  

Nadmořská výška: 
  

Rozloha: 
 

Okres:  
  

 

Pokus se vyhledat o mně další informace s využitím literatury a internetu. Můžeš 

nakreslit městský znak či vlajku. Pak si vyber jiné město ležící ve stejném kraji a 

připrav podobnou hádanku pro ostatní. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

Další informace najdeš v učebnici nebo sešitě. Pracuj s atlasem. 

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Fránek 

 


