
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Člověk a jeho svět 

Ročník: 3. 

Opakování vzdělávacího celku: Místo, kde žijeme 

 
Pro chytré hlavičky! Kroměříž je krásné historické město, proto ji také přezdíváme Hanácké Athény . 

Na linku vepiš, co jsi vyluštil/a. 

 

Vylušti tajenku. 

 

1. Jak se jmenuje náměstí, na kterém dříve bývaly vojenské kasárny? Náměstí je také známé hezkými 

vánočními trhy. Tento rok jste měli, na tomto náměstí, možnost bruslit na ledové ploše.          

2. Jakým názvem také můžete pojmenovat Květnou zahradu? 

3. Jak se jmenuje stavba, která dříve stála na místě současného Domu kultury? 

4. Jak se jmenuje rozlehlá zahrada, která přiléhá k Arcibiskupskému zámku? 

5. V blízkosti koupaliště Bajda se nachází budova, ve které jsou umístěny kolekce více než deseti tisíc kusů 

mincí a medailí. Jak se tato budova nazývá? 

6. Jak se jmenuje unikátní kyvadlo, které se nachází v rotundě Květné zahrady? Toto kyvadlo znázorňuje 

otáčení planety Země kolem své osy. 

7. Jak se nazývá kostel, který se nachází na Masarykově náměstí? 

8. Stavba, která je klenotem Moravy. V roce 1995 byla zařazena mezi národní kulturní památky. Interiér 

stavby obsahuje Sněmovní sál, Starou knihovnu, Kapli sv. Šebestiána, a další cenné sály a sbírky. 

9. Uprostřed Květné zahrady se nachází osmiboká stavba s bohatou vnitřní freskou a štukovanou výzdobou.    

10. V Dolních Zahradách můžeme pozorovat hvězdy, obří planety i umělé družice Země. Jakou budovu 

navštívíte? 

11. Jak se jmenuje kostel, který se nachází v blízkosti Velkého náměstí? Tento kostel je největší gotickou 

stavbou České republiky. 

12. Jak se jmenuje malá ulička, která propojuje Velké náměstí a Ztracenou ulici? 

13. Jak se jmenuje náměstí, před kterým je postavena socha T. G. Masaryka? Na tomto náměstí stojí významné 

budovy – kostel sv. Jana Křtitele, Justiční akademie. Rohová stavba gymnázia tvoří přechod na Milíčovo 

náměstí.  

 

1.                                                                   Hanácké náměstí        

2.                       Libosad 

3.          Synagoga 

4.               Podzámecká zahrada 

5.                    Biskupská mincovna 

6.                   Foucaultovo kyvadlo 

7.                           Kostel svatého Jana Křtitele  

 

8.                        Arcibiskupský zámek 

9.                   Rotunda 

10. (v tajence použijte malé písmeno h) Hvězdárna Kroměříž 

11.                                   Kostel svatého Mořice 

12.                            Lennonova ulička 

13.                      Masarykovo náměstí 

 

Vypracovala: Anita Hrdá                                           


