Vlastiveda 3. a 4. roč.

Školský klub

Rodina a Slovensko

24.11.2020

1. Vymysli si slová a napíš ich tak, aby mali niečo spoločné s tvojou rodinou a činnosťami, ktoré
spoločne robíte:
R
O

Oberanie marhuľového stromu.....

D
I
N
A

2. Aké zviera ti pripomína táto ilustrácia hraníc Slovenska? Tvár dráčika alebo tvár malého
hrocha? Dokresli mu oči, nosné diery, ústa a rohy:

3. Vieš na mape Slovenska v učebnici vlastivedy nájsť mestečká a mestá?:
Plavecký Štvrtok – asi 9 km dole pod Malackami

áno

nie

Malacky - asi 35 km do ľava od Bratislavy

áno

nie

Trenčín – asi 130 km hore od Bratislavy

áno

nie

Martin – stred mapy hore

áno

nie

Liptovský Mikuláš – asi 63 km do prava od Martina

áno

nie

Poprad-Spišská Sobota – asi 60 km do prava od Liptovského Mikuláša

áno

nie

4. Odpovede na otázky.
Prečo je svišť zákonom chránené zviera?

Ako sa volá rodina, v ktorej žijú svište?
Aký jedálny lístok by si mu ponúkol?

Podčiarkni správnu odpoved´.
a) Ohrozený druh zvierat.
b) Príroda, v ktorej žije alebo by chcel žiť , je
zničená.
c) V ZOO je mu lepšie.
a) Veľká rodina.
b) Kolónia.
c) Stádo.
a) Pavúky a dážd´ovky.
b )Holuby.
c) Korienky a mladé rastlinky.

5. Slovensko a jeho starí rodičia. Aj Slovensko má svoju históriu a svojich rodičov. Prirad´
k postave typický symbol. Storočie, v ktorom postava žila, je uvedené v strede.
Slovania/Slovenia
8.storočie
?
Svätopluk
9.storočie
?
Hrady
12.storočie
?
mestá
14.storočie
?
valasi
15.-16.storočie
?
Mária Terézia
18.storočie
?
Milan Rastislav Štefánik
20.storočia
?
????????????
súčastnosť
prezidentský palác

?
Odpovede: Lietadlo, salaše, kniha-symbol vzdelávania, zemnice-symbol slovanskej
architektúry, tri prúty-symbol jednoty, delá a kanóny, mestské hradby-symbol ochrany
Výzva televízie pre teba: Kto je najmladším členom historickej rodiny Slovákov? Budeme radi,
ked´nám nakreslíš aj obrázok niejakého známeho Slováka. Odpoved´ spolu s obrázkom pošli na
adresu: skolskyklub@ucimenadialku.sk
Do skorého videnia!
Tvoji kamaráti z televízie!

