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Hádej, které jsem město 

 

 

1. Protéká mnou řeka Chrudimka. Mé jméno znají děti po celé republice. 
Proč? No přece proto, že je po mně pojmenovaná jedna pochoutka. Asi 
neexistuje nikdo, kdo by ji někdy neochutnal. 
Už víš, kdo jsem?      

Jak se jmenuje tato pochoutka?    

Ve kterém kraji ležím?     

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. Protéká mnou řeka Dyje. Nedaleko mne se nachází Lednicko-valtický 
areál s překrásným zámkem a dalšími zajímavostmi. Mnoho turistů mnou 
projíždí z Moravy do Rakouska. A ani na Slovensko to není moc daleko. 
Už víš, jak se jmenuji?       

Do kterého kraje patřím?       

Která chráněná krajinná oblast se nachází poblíž?   

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. Protéká mnou řeka Vltava. Poblíž se nachází zámek Hluboká nad 
Vltavou. Mé jméno je úzce spojeno s knihou Osudy dobrého vojáka 
Švejka. 
Už víš, kdo jsem?      

Jak zní jméno spisovatele, který napsal knihu o Švejkovi? 

        

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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4. Protéká mnou málo známá říčka Vrchlice. Asi ti to moc nepomohlo, co? 
Tak jinak. Jsem jedno ze starobylých měst v České republice. Poblíž mě 
se nachází kaple vyzdobena různými ozdobami vyrobenými pouze 
z lidských kostí… Už víš? Ještě potřebuješ nápovědu? Tak poslední – ve 
středověku se ve mně těžilo stříbro.  
No jasně, jsem přece…    

Do kterého kraje patřím?    

Znáš nějakou historickou památku, kterou by sis mohl ve mně 

prohlédnout? 

       

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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5. Můj název znají snad všichni milovníci piva na celém světě. Je to proto, 
že se ve mně vyrábí už spoustu let. No jasně, jsem město… Pokud by 
snad ještě někdo váhal, mám tu malou nápovědu: na mém území se stékají 
čtyři řeky a od tohoto místa dále získává řeka nový název.  
Už víš, jak se jmenuji?     

Do kterého kraje patřím?     

Zjisti, od kterého roku se ve mně vaří pivo.  

Umíš vyjmenovat ony čtyři řeky?   

Jak se řeka jmenuje od tohoto místa dál?  

Do které řeky ústí?     

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 

 


