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Test – město, ve kterém žiji

Předmět:  Prvouka

Ročník:  3. A

Tematický okruh:  Domov

Anotace:  

1. Žáci sledují testové otázky na interaktivní tabuli a vyhledávají      

správnou odpověď, tu zakroužkují v pracovním listu.

2. Po samostatné práci žáků, následuje společná kontrola správných                                 

odpovědí.

3. Vyhodnocení a pochvala úspěšných luštitelů.



Test – můj domov

 Zahrajeme si hru MILIONÁŘ,ve které si ověříš svoje 
znalosti o městě, ve  kterém bydlíš nebo v něm  
chodíš do školy.



1. otázka za 1 000 bodů

 Jak se jmenuje město, ve kterém bydlíš ?

 a/ Nová Paka

 b/ Nový Bor

 c/ Nový Bydžov

 d/ Nový Jičín



2. otázka za 10 000 bodů

 V jakém kraji leží toto město ?

 a/ v Libereckém kraji

 b/ v Královéhradeckém kraji

 c/ v Plzeňském kraji

 d/ v Ústeckém kraji    



3. otázka za 20 000 bodů

 V blízkosti kterého pohoří leží?

 a/ Krkonoše

 b/ Krušné hory

 c/ Lužické hory

 d/ Šumava



4. otázka za 50 000 bodů

 Jak se nazývá potok, který tímto městem protéká?

 a/ Ploučnice

 b/ Dobranovský

 c/ Šporka

 d/ Lužnice 



5. otázka za 100 000 bodů

 V okolí města leží hora:

 a/ Sněžka

 b/ Klíč

 c/ Klínovec

 d/ Ještěd



6. otázka za 150 000 bodů

 Jak se původně jmenovalo toto město?

 a/ Aida

 b/ Chajda

 c/ Haida

 d/ Gaida  



7. otázka za 200 000 bodů

 Který panovník tuto osadu povýšil na město?

 a/ Václav Klaus

 b/ Marie Terezie

 c/ Karel IV.

 d/ Panna Marie



8. otázka za 250 000 bodů

 Čím se naše město proslavilo ?

 a/ sklářstvím

 b/ strojírenstvím

 c/ zemědělstvím

 d/ pivovarnictvím     



9. otázka za 500 000 bodů

 Zakroužkuj  významnou  památku našeho města:

 a/ Sklárna Ajeto

 b/ Chrám sv. Víta

 c/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 d/ Muzeum hraček



10. otázka za 1 000 000 bodů

 Vyber osobnost, která proslavila naše město

 sklářstvím :  a/ František Hrubín

 b/  Jan Lohr

 c/  Bedřich Egermann

 d/  hrabě Kinský               



Hádali jste správně?

 Kdo z vás získal 1 000 000 bodů ?

 Správné odpovědi jsou:

 1 - b,  2 - a, 3 - c, 4 - c, 5 - b, 

 6 - c, 7 - b, 8 - a, 9 - c, 10 - c

 BLAHOPŘEJEME NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM
ŘEŠITELŮM



Příloha – pracovní list

Můj domov – testík                                                      jméno: ………………………………

Hra             MILIONÁŘ                                               datum:……………………………….    

1. Jak se jmenuje město, ve kterém bydlíš ?

                        a/ Nová Paka
                        b/ Nový Bor
                        c/ Nový Bydžov
                        d/ Nový Jičín

2. V jakém kraji leží toto město ?
                        a/ v Libereckém kraji
                        b/ v Královéhradeckém kraji
                        c/ v Plzeňském kraji
                        d/ v Ústeckém kraji    

3. V blízkosti jakého pohoří leží?
                         a/ Krkonoše
                         b/ Krušné hory
                         c/ Lužické hory
                         d/ Šumava

4. Jak se nazývá potok, který tímto městem protéká?
                        a/ Ploučnice
                        b/ Dobranovský
                        c/ Šporka
                        d/ Lužnice 

5. V okolí města leží hora:
                         a/ Sněžka
                         b/ Klíč
                         c/ Klínovec
                         d/ Ještěd

6. Jak se původně jmenovalo toto město?
                          a/ Aida
                          b/ Chajda
                          c/ Haida
                          d/ Gaida  

7. Který panovník tuto osadu povýšil na město?
                         a/ Václav Klaus
                          b/ Marie Terezie
                          c/ Karel IV.
                          d/ Panna Marie

8. Čím se naše město proslavilo ?
                          a/ sklářstvím
                          b/ strojírenstvím
                          c/ zemědělstvím
                          d/ pivovarnictvím     

9. Zakroužkuj dvě významné památky našeho města:
                         a/ Lesní hřbitov
                         b/ Chrám sv. Víta
                         c/ Chrám Nanebevzetí Panny Marie
                        d/ Muzeum hraček

10. Vyber osobnost, která proslavila naše město sklářstvím :  
       a/ František Hrubín

                         b/  Jan Lohr
                         c/  Bedřich Egermann
                         d/  hrabě Kinský               




