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Pracovní list  
Předmět: Zeměpis 
Ročník: Devátý 
Opakování vzdělávacího celku: ČR  
 

Hádej, které jsem město 

 

 

1. Můj název se skládá pouze ze dvou písmen. K hranicím se sousedním 
státem to nemám daleko. A do Krušných hor je to také docela blízko… 
Už víš, kdo jsem?       
Do kterého kraje patřím?      

Jak se jmenuje stát, který není ode mě daleko?  

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 Sázava a přímo ve městě do ní vtékají potoky 
Šlapanka a Žabinec. Můj název připomíná, že se zde dalo řeku přebrodit. 
Nesu jméno po významném básníku a novináři, který zde studoval. 
Už víš, které jsem město?    

Ve kterém kraji ležím?     

Jak se jmenoval onen básník a novinář?  

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.  Pořád si mě pletou s městem s podobným názvem. Avšak pouze mnou 
protéká řeka Úpa, nikoli Jizera. Mám to stejně daleko za Rumcajsem i 
za Krakonošem. Také do Adršpašských skal to není tak daleko… 
Kdože to jsem?       

A do jakého kraje patřím?     

Jak se jmenuje město, se kterým mě občas zaměňují?  

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.  Mé jméno je spojeno s výrobou bižuterie. Ležím poblíž Jizerských hor. 
Na hrad Sychrov nebo zříceninu Frydštejn to mám skoro stejně daleko.  
Už víš, které město jsem?    

Ve kterém kraji bys mě našel?      

Jak se jmenuje řeka mnou protékající? Pozoruj na mapě, kam tato řeka 

teče. 

        

Věděl bys, že na Frydštejně se točila pohádka O princezně Jasněnce a 

létajícím ševci? 

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.  Mé jméno zná každé malé dítě. Snad proto, že se s ním seznámilo někde 
úplně jinde. Avšak tento název používám v České republice jen já. Ležím 
kousek od chráněné krajinné oblasti České středohoří. Proslavilo jsem se 
především těžbou uhlí.  
Už víš, kdo jsem?     

Ve kterém kraji ležím?    

Jaké uhlí se poblíž těží?    

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. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 
 
 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

Hádej, které jsem město 

 

 

6.  Není snad nikdo v naší vlasti, kdo by mě neznal. Usídlil se ve mně 
parlament, také prezident má zde svůj palác. 
No jasně, jsem…        

Jakže se jmenuje kraj, do kterého patřím?    

Znáš nějaké památky, které bys mohl ve mně najít?  

Vybarvi vlajku. 

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.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
Další informace najdeš v učebnici nebo sešitě. Pracuj s atlasem. 
Vypracoval: Mgr. Jaroslav Fránek 

 


