PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
CO POTŘEBUJETE:
Budeme potřebovat chuť si přečíst o pár zajímavých přírodních místech, která najdeme
v České republice.

POSTUP:
Děti, pojďme si přečíst o místech, která můžeme najít třeba ve svém okolí. Pokuste se článek
převyprávět (nebo přeznakovat) svými slovy mamince nebo tatínkovi. Pokud nejsi ještě moc
zdatný ve čtení, popros rodiče, aby ti článek přečetli. Třeba tě některé informace o místech
zaujmou natolik, že si nakonec uděláte s rodiči bezva výlet.

CO PROCVIČUJETE:
Rozvíjíme a procvičujeme si znakovou a slovní zásobu. Procvičujeme čtení s porozuměním a
rozšiřujeme si své vědomosti.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Zaměříme se na rozvíjení vědomostí.

ZDROJ OBRÁZKU:
web: https://www.kudyznudy.cz/ceska-nej/prirodni/hora-snezka
web: https://www.turistika.cz/mista/mumlavsky-vodopad--1/detail
web: https://prachovskeskaly.com/cs/
web: http://cesky-raj-klenot-nasi-vlasti.webnode.cz/hrad-trosky/
web: http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmpansc
web: https://sever.rozhlas.cz/geologove-klepali-kladivkem-na-pravcickou-branu-probehl-tampravidelny-vyzkum-6860228
web: https://www.kamsevydat.cz/lomy-amerika/
web: https://www.strednimorava-tourism.cz/cil/javoricske-jeskyne/
web: https://www.outdooractive.com/cs/poi/blansko/propast-macocha/35827418/
ZDROJ TEXTU:
web: https://www.invia.cz/blog/nejkrasnejsi-prirodni-mista-v-ceske-republice/
web: https://www.gigaplaces.com/gigalist-nejkrasnejsi-mista-ceske-republiky/
web: https://www.pbrana.cz/
web: http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmpansc
web: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hrad-trosky-symbol-ceskeho-raje

PŘÍLOHA:
V dubnu jsme se věnovali České republice a jejímu bohatství. A jelikož v květnu vše krásně
kvete a už je teplo, vydáme se tedy do přírody. V České republice je mnoho krásných míst,
kam bychom se mohli vydat. My si dnes přečteme o pár
z těchto krásných a zajímavých místech.
Česká republika je sice malá země, ale zato v ní můžeme najít
mnoho přírodních krás. Ze všech stran jsou pohoří, které nás
oddělují od sousedů. Nejvyšší horou České republiky je Sněžka.
Měří 1603 metrů a najdeme jí v Krkonošských horách. Díky
svému tvaru, který připomíná pyramidu, jí lehce poznáme i zdaleka. Díky svému významu se
po Sněžce po celý rok prochází mnoho turistů. V Krkonoších také
můžeme najít Labský důl. Stěny kaňonu se zvedají skoro o 400
metrů nad turistickou cestu. Při pochodu Labským dolem můžeme
vidět i nejvyšší český vodopád, který se jmenuje Pančavský
vodopád. Dalším vodopádem, který můžeme najít v Krkonoších je
Mumlavský vodopád. Mumplavský vodopád je prý nejkrásnější
v celé republice. Měří skoro 12 metrů a voda spadá přes mohutný skalní stupeň.
Nedaleko Jičína, města pohádek, můžeme najít
Prachovské skály. Skály patří mezi nejzajímavější přírodní
krásy. Najdeme tu mnoho vyhlídek a kouzelné cesty mezi
skalami. Ale pozor, některé cesty tu jsou náročné. Kousek
od Prachovských skal
můžeme najít
dvouvrcholový kopec
Trosky. Je to nejvyšší místo chráněné krajinné oblasti Český
ráj. Trosky jsou zřícenina hradu, kterou tvoří dvě věže se jmény
Panna a Baba. Trosky oplývají mnohá tajemství, ale zároveň to
je i krásná vyhlídka na celý Český ráj.
Další nejznámější českou horou je Ještěd. Ještěd měří 1 012 metrů a najdeme na něm
nadčasový vysílač. Z Ještědu máme krásný pohled na celé Lužické hory, Máchův kraj, ale i do
Německa a Polska.

Dalším krásným přírodním útvarem v naší zemi je Panská
skála, která leží v Lužických horách. Panskou skálu jsme
mohli vidět v pohádce Pyšná princezna nebo Hodinářův
učeň. Skály vypadají jako píšťaly varhan, proto se jim říká
Varhany. Z vrcholu skály je krásný výhled na okolí.

Kousek od města Děčín můžeme najít Děčínský Sněžník. Je to nejen nejvyšší hora Děčínské
pahorkatiny, ale je to největší a nejvyšší stolová hora v České republice. Hora je zajímavá i
tím, že je její hrana lemovaná vysokými věžemi. Z hrany hory je krásný výhled na všechny
strany a najdeme tu jednu z nejstarších rozhleden v České republice.
V Českém Švýcarsku můžeme najít Pravčickou
bránu. Je to největší přirozená skalní brána
v Evropě. Dosahuje výšky 16 metrů, rozpětí
oblouku je 26,5 metrů a šířka mostu činí 8 metrů
Brána je symbol Národního parku Českého
Švýcarska. Pravčickou bránu jsme mohli vidět ve
známém filmu Letopisů Narnie – Lev, čarodějnice a
skříň.

Nesmíme také zapomenout na nejhezčí a největší
ze soustavy lomů Amerika, který se jmenuje
Velká Amerika. Na dně lomu je nádherné jezero
s průzračně čistou vodou. Jedná se o chráněnou
krajinnou oblast Českých kras a najdeme ho
nedaleko hlavního města Prahy. Nedaleko Prahy
můžeme také najít vyhlídku, která se jmenuje
Máj. Z této vyhlídky je jeden z nejkrásnějších
pohledů na řeku Vltavu. Řeka tady protéká
hlubokým skalnatým kaňonem a stáčí se do tvaru
podkovy. Nevede tudy žádná turisticky značená stezka jen pěšina.
A pro ty, kteří nemají rádi výšky, se v České republice taky něco
najde. Co třeba takhle výlet do jeskyně? Nejznámější a
nejkrásnější jeskyní v České republice jsou Javoříčské jeskyně.
Tuto jeskyni najdeme nedaleko města Olomouc. V jeskyních
můžeme vidět pestré krápníkové výzdoby.

A posledním místem, kam se spolu podíváme, je
Propast Macocha. Je to největší propast v České
republice a i ve střední Evropě. Macocha je hluboká
více jak 138 metrů. Na jejím dně se nachází
macošské jezírko. Propast vznikla zřícením stropu
velké jeskyně.

