ROZVÍJÍM SAMOSTATNOST
S NOVÝMI VĚDOMOSTMI
CO POTŘEBUJETE:
Pokud budeš mít chuť si s námi vyluštit křížovky, budeš potřebovat na pomoc i text
„Poznáváme Česko“, kde případně najdeš správné odpovědi.

POSTUP:
Snad každý už ve svém životě viděl křížovku. Věděli jste, že jsme národ luštitelů? Křížovka je
luštitelská úloha. Každá otázka je opatřená číslem, stejným jako u křížovky. Počet políček
odpovídá písmenům správné odpovědi. Správné odpovědi se píší do naší křížovky zleva
doprava. Políčko = 1 písmeno. Pokud se jedná o odpověď složenou z více slov, mezera mezi
políčky se nedělá. Cílem je úplně a správně vyplnit všechna políčka. Hledaná slova se objeví
v tučném rámečku a čtou se od shora dolů. Pokud se budeš chtít pochlubit vyřešenou
tajenkou, pošli nám fotku se správnou odpovědí na adresu: bavimese@tamtam.cz.

CO PROCVIČUJETE:
Luštěním křížovek procvičujeme naší paměť. Při vyplňování se také učíme porozumění textu.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Zaměříme se na správné vyřešení našich křížovek.

PŘÍLOHA:
První část tajenky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Co se vyrábí ve Zlíně?
Které slovo vymysleli bratři Čapkovi?
Kterému městu se říká stověžatá?
Česká republika je země, ve které najdeme 2 000 zřícenin a?
Které další slovo vzniklo z českého jazyka?
Prokop Jan Diviš vynalezl?
Ve kterém městě se pořádá filmový festival?
Ve které obci se nachází jaderná elektrárna?

Druhá část tajenky:
9.
10.
11.
12.
13.

Co se přidávalo do malty, když se stavěl Karlův most?
Křestní jméno nejznámějšího českého běžce Zátopka?
Nejvyšší hora České republiky?
Nejstarší a nejznámější automobilka v České republice?
Co se u nás vyrábí více než 800 let?

Třetí část tajenky:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nejstarší fungující mechanické hodiny v Praze?
Jak se nazývá Česká republika?
Kde v Praze najdeme 700 pokojů?
Co se vyrábí v Hořicích v Podkrkonoší?
V jakém městě se vyrábí nejznámější český perník?
Kde se vyrábí nejznámější syrečky?
Co najdeme v Plzni?
Ve Znojmě se vyrábí kyselé…?
Český vynález, který jsme si představili v únoru?

CELÁ TAJENKA:
_________________________________________________________________________

