Név:..........................................

Mai dátum: ...........................................

MEGYESZÉKHELYEK
Ma a megyei jogú városokkal ismerkedünk meg. Tudod, melyek ezek?
Állítsd össze a városok nevét az összekevert szótagokból!

ZSONY PO
BAT NAGY SZOM
RA NYIT
CSÉN TREN
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TER BÁ BESZ CE NYA
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SA KAS

SZUPERKVÍZ
Mit tudok a megyei jogú városokról?
Olvasd figyelmesen! Színezd ki a helyes válaszhoz tartozó betűt!
A feladatok végén találsz egy táblázatot. Írd az üres mezőbe az adott számhoz tartozó
kiszínezett betűt! (Válaszaid helyességét ellenőrizd az internet segítségével!)
Készen állsz? ☺
1. Az 1. képen látható épület...
1
a) egy piramis Görögországban M
b) a Pozsonyi Szlovák Rádió

S

2. A 2. képen látható ...
a) a Szlovák nemzeti felkelés hídja
b) az Apolló híd

Z

2

U

➢ A híd érdekessége a felső torony, az ún. „ufó”. Étterem is található benne.
Mit rendelnél az étteremben? Írd le!

______________________________________________________________
Tervezz kirándulást a kilátóra ITT https://www.u-f-o.sk/sk/ufo-vstup-na-vyhliadku.html
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3. A Nagyszombati kerület legnagyobb városa Nagyszombat, ami várfalairól ismert.
A városban számos egyházi épület is található, ezért Nagyszombatot úgy is emlegetik
mint:
a) Új Róma

L

U

b) Kis Róma

4. A Nagyszombati kerületben találod a következő barlangot is.
Elnevezése:
a) Drina-barlang A
b) Driny-barlang P
5. Ez nem egy közönséges szobor. ☺ Egy nyitrai származású, nagy erejű férfit
ábrázol. A neve:
a) Corgoň
b) Aragon
B
E
Tudtad, hogy...?
Corgoň – valódi nevén György – emberfeletti erővel rendelkezett,
s mindenki csodálta hatalmas termetét, aminek köszönhetően képes volt
megrengetni az egész felsővárost. Mindehhez elegendő volt egyszer az üllőre
csapnia pörölyével.
6. A Nyitra város felett található hegy neve:
a) Zobor R
b) Zebra
S
Írd a képek alá a megfelelő megnevezésüket: Zobor-hegy, Pozsony vára, Trencsén vára

___________________

__________________

__________________

7. Trencsén várához kötődik Omár, a török pasa és a gyönyörű Fatima szerelméről szóló
monda. A kővárnál társai segítségével 3 év alatt kutat ásott a kemény sziklában, ezáltal
kiszabadíthatta Fatimát a fogságból és hazavihette őt magával.
A kút neve:
a) Sziklakút
b) Szerelemkút V
E
8. A gyönyörű Katalinról szóló monda, akit édesapja
a vártoronyba falaztatott, a következő kerülethez kötődik:
a) Pozsonyi

S

b) Zsolnai

A

Olvasd el a Budatin váráról szóló mondát, és tudd meg, hogy
sikerült-e Katalint kiszabadítani a vártoronyból?
A válaszod:___________
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9. Besztercebánya ismert épületének neve, mely Jánošík kalapjára hasonlít:
a) Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeuma G
b) Mauzóleum X
10. Bizonyára ismered a Maruskáról szóló mesét, aki úgy szerette az
édesapját, akár a sót. Nos, nem csoda, hiszen a só értékes.
Kelet-Szlovákia neves és egyben egyedi sókitermelőhelye, a SÓVÁR (SOLIVAR)
itt található:
a) Puhó
b) Eperjes
V
Y
Virtuális látogatást tehetsz a következő internetes oldalon:
https://muzeumsolivar.sk/galeria/


Írd le, mire használod a sót:

_____________________________________________________________________
11. Az alábbi fényképen látható a
a) Szent Márton-székesegyház

?

b) Szent Erzsébet-székesegyház

!

Ez a gyönyörű gótikus templom Kassán található. 1935-ben a pénzügyi
igazgatóság épülete alapjainak ásása közben fedezték fel a „Kassai
Aranykincset“. Ezen leletet 2 920 aranypénz, 3 emlékérem és egy
aranylánc képezi.
Virtuális látogatást tehetsz a következő internetes oldalon:
https://cbc.virtualtours.city/?idtour=13488

Te mit rejtenél el kincsként? Rajzold és írd le!
_________________________________________________
_________________________________________________
Milyen kincset hagynál a felnövekvő nemzedék számára?
_________________________________________________________________________
EGÉSZÍTSD KI A TÁBLÁZATOT A KISZÍNEZETT BETŰKKEL:
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2

3

4

5
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HOGY SIKERÜLT A MAI NAPOM?
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