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Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 
 

Pracovní list  
 

Předmět: Člověk a jeho svět 

Ročník: 3.  

Opakování vzdělávacího celku: Místo, kde žijeme 

 

1. Doplň správná slova do vět.  

Hlavní světové strany jsou: sever, __________, východ, západ. 

Malé obce se nazývají  _______________________. 

Telefonní číslo 150 mají ______________________. 

Výšku krajiny měříme v metrech. Porovnáváme ji s hladinou moře, proto  

jí říkáme nadmořská __________________. 

Kroměříží protéká řeka _______________________. 

Česká republika sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem 

a  ______________________ . 

Nížiny jsou znázorněny na mapě _________________  barvou. 

Hlavním městem České republiky je  __________________. 

 

 

2.Vylušti, které instituce sídlí v Praze. 

Nápověda:     1A = P       2B = R        4D = E        2C = Z        

 

          1A  2B  4D  2C  1C  2A  4D  1D  2D 

          __  __   __   __   __   __   __   __  __ 

          3D  3B  4C  2A  3A   

          __  __   __   __   __ 

          1A  3A  2B  3B  3A  3C  4D  1D  2D 

          __  __   __   __   __  __  __   __  __ 

 

 

 



 

3. Červeně podtrhni věty, které popisují město, a modře věty popisující vesnici: 

 

V těchto obcích sídlí úřady, banky, nemocnice, velké továrny a obchodní centra. 

Velice často zde nemají ulice názvy, jsou zde jen čísla domů. 

Je zde zdravější životní prostředí. 

Středem této obce je náves. 

Nacházejí se zde historická centra i sídliště s panelovými domy. 

Lidé se zde převážně přepravují auty, tramvajemi, autobusy, trolejbusy a metrem. 

 

 

4. Spoj telefonní číslo se správným výrazem: 

 

158                           hasiči 

150                           záchranná služba 

155                           jednotné číslo pro tísňová volání 

112                           policie 

 

 

5. Z přesmyček vylušti názvy budov v obci. 

 

ŠTAPO               -                    _______________________ 

NOKI                  -              ________________________ 

ONDISTA           - ________________________ 

CENIMOCNE     - ________________________ 

NÍBECO ŘADÚ - ________________________ 

DLOVADI           - ________________________ 

DYCHOOB         - ________________________ 

NAHOVKNI       -  ________________________ 

LAŠKO               - ________________________ 

 

 

 

 
 



 

6. Napiš, co pro tebe znamená slovo domov. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

7. Nakresli dům, byt nebo pokoj, ve kterém bydlíš. 

 

 

 

Vypracoval: Marek Šón 


