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

 

KRAJSKÉ MESTÁ 

 Dnes sa spolu pozrieme na krajské mestá. Viete, ktoré to sú? 

Z poprehadzovaných slabík zloţ názvy miest. 

TIS LA BRA VA  

VA  TR  NA  

RA  NIT  

ČÍN  TREN  

LI  ŢI  NA  

KÁ  BYS BANS CA  TRI  

ŠOV  PRE  

ŠI  KO  CE  

 

SUPER KVÍZ 

Čo viem o krajských mestách 

Čítaj pozorne. Vyfarbi písmeno správnej odpovede. 

Na konci nájdeš tabuľku, do ktorej zapíš k číslu dané písmeno. ( Svoje odpovede si over 

na internete) 

Pripravený?  

1. Budova na obrázku je... 

a) Pyramída v Grécku 

b) Slovenský rozhlas v Bratislave 

 

2. Na obrázku č.2 je... 

a) Most SNP 

b) Most Apollo 

 

 Zaujímavosťou mosta je horná veža, tzv. „Bratislavské ufo“ Nachádza sa tu reštaurácia. 

Čo by si si objednal? Napíš. 

______________________________________________________________ 

 

Naplánuj si výlet na vyhliadku TU https://www.u-f-o.sk/sk/ufo-vstup-na-vyhliadku.html  
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3. Trnavský kraj  a jeho najväčšie mesto Trnava je známe  svojimi 

hradbami.  

Nachádza sa tu veľa cirkevných stavieb a preto je Trnava označovaná aj 

ako: 

a) Nový Rím                            b) Malý slovenský Rím 

 

4. V Trnavskom kraji nájdeš aj túto jaskyňu  

Volá sa: 

a) Jaskyňa Drina                b) Jaskyňa Driny 

 

5. Toto nie je obyčajná socha  Je na nej vyobrazený silák z Nitry.  Volá sa: 

a) Corgoň                    b) Aragon 

 Vieš, ţe...? 

Corgoň – vlastným menom Juraj, mal nadľudskú silu a kaţdý 

obdivoval jeho urastenú postavu. Vďaka nej dokázal roztriasť celé 

Horné mesto. Stačilo, aby udrel raz kladivom do svojej nákovy. 

 

6. Vrch nad mestom Nitra sa nazýva: 

a)  Zobor                b) Zubor 

Priraď názvy správne k obrázkom : Vrch Zobor ,   Bratislavký hrad, Trenčiansky hrad 

 

 

 

___________________                __________________             __________________ 

7. K Trenčianskemu hradu sa viaže povesť o láske tureckého pašu Omara ku krásnej 

Fatime. V kamennom hrade so svojimi druhmi vykopal za 3 roky z tvrdej skaly studňu 

a Fatimu si odviezol domov zo zajatia. 

Táto studňa sa volá: 

a) studňa zo skaly  b) studňa lásky 

 

8. Povesť o Krásnej Kataríne, ktorú vlastný otec zamuroval do 

hradnej veže patrí do kraja: 

a) Bratislavského   b) Ţilinského  

Prečítaj si povesť o Budatínskom hrade a zisti, či sa Katarínu 

podarilo vyslobodiť z hradnej veţe. 

Tvoja odpoveď:___________ 
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9. Známa stavba v Banskej Bystrici, ktorá sa ponáša na Jánošíkov klobúk sa 

nazýva: 

a) Múzeum SNP     b) Mauzóleum  

 

10. Isto poznáš rozprávku o Maruške, ktorá ľúbila svojho otca ako soľ. Nuž nečudo, veď 

je vzácna.  

Na východnom Slovensku máme unikátny SOLIVAR. Nachádza sa : 

a) V Púchove  b) v Prešove 

Virtuálnu prehliadku si môţeš pozrieť na https://muzeumsolivar.sk/galeria/ 

 Napíš, kde všade pouţívaš soľ ty: 

_____________________________________________________________________   

11. Na fotografii je   

a) Dóm sv. Martina  b) Dóm sv.Alţbety  

Tento krásny gotický chrám sa nachádza v Košiciach. V roku 1935 pri 

kopaní budovy finančného riaditeľstva bol objavený „ Košický zlatý 

poklad“. Tvorí ho komplex 2 920 zlatých mincí, troch medailí a zlatej 

reťaze.  

Virtuálnu prehliadku si môţeš pozrieť tu 

https://cbc.virtualtours.city/?idtour=13488  

 

Čo by si si uloţil Ty ako poklad? Nakresli a napíš. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Aký poklad by si uloţil do budúcnosti pre ďalšiu generáciu? Prečo? 

_________________________________________________________________________ 

TU DOPLŇ VYFARBENÉ PÍSMENÁ: 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            

 

AKO SA MI DARILO?  

K X 

V A 

? ! 

https://muzeumsolivar.sk/galeria/
https://cbc.virtualtours.city/?idtour=13488

