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Meno:................................    Dnešný dátum:............................... 

Dnes sa cítim:  

 

PL VLASTIVEDA – PLAVÍME SA PODUNAJI 

 

Voda – my všetci ju potrebujeme.  

 Vyfarbi obrázky , kedy potrebujeme VODU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napíš zdôvodnenia: Čo nastane, ak nepoužiješ vodu ?  

Keď si ráno neumyjem zuby, tak 

Ak nepolejem v lete záhradu, tak 

Keď si nebudem umývať ruky, tak 

           

 Dá sa podľa Teba voda nahradiť?  ÁNO  / NIE 

 Svoje tvrdenie zdôvodni 

...................................................................................................................... 
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 Vieš, kde všade sa nachádza voda? Vyfarbi modrou farbičkou 

správne rámčeky. 

priehrada potok rieka prameň 

pevnosť močiar vodná nádrž hrad 

more rybník oceán plesá 

 

 Našou najväčšou riekou je DUNAJ. Pracuj 

s mapou. 

Vyfarbi tmavo modrou farbičkou tok rieky Dunaj 

Vyhľadaj Malý Dunaj a vyfarbi ho  modrou 

farbičkou  

Vypíš z mapy 3 prítoky Dunaja a vyznač ich na mape 

V____h,         H___ ___ n,         M___r___v____ 

 

 Akým dopravným prostriedkom sa môžeš plaviť po Dunaji? 

____________________ 

Nakresli svoj dopravný prostriedok, ktorý použiješ. 

 

 

 

 

 

 Počas plavby môžeš vidieť veľa zaujímavosti.  

Spoj obrázok s názvom. 

 

   

  

 Vodné dielo Gabčíkovo Divoká voda Čunovo Hrad Devín 
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 Ďalšou zastávkou sú Lužné lesy. Rozlúšti, ktoré zvieratá tu môžeš 

stretnúť. Napíš a nakresli ich 

jac za           žant ba            vá di  suh       na sr 

_______     ________      _________        _________ 

 

 

 

 Na Slovensku máme tiež jeden ostrov. Volá sa  

Žitný ostrov. 

Prečítaj si tvrdenia o ostrove. Ktoré sú podľa teba 

pravdivé?  

Do tabuľky zapíš svoju odpoveď. Over si ju na internete. 

 

 Moja odpoveď Po overení 

Je najväčší riečny ostrov v Európe.   

Pestujú sa tu kokosové palmy.   

Žije tu najväčší vták v Európe – Drop veľký.   

Nachádzajú sa tu vodné mlyny.   

Je obrovskou zásobárňou podzemných vôd.   

Môžem tu zažiť skvelú letnú dovolenku.   

 

 Na konci plavby sa môžeš zastaviť aj na 

P___ ___ S K ___ V ___ J            PL___Ž____ 

Napíš 3 činnosti, ktoré tu budeš robiť. 

____________________________________________ 

 Máš vo svojom okolí tiež zaujímavú rieku , jazero alebo priehradu? 

Nakresli ju a zisti o nej pár zaujímavostí.  


