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Orientační běh s tajenkou pro 3. Ročník

1.Najdi správnou trojici slov pro doplnění vět:
Nad městem v_ sely černé mraky. Ve světě nab_ l nové zkušenosti. Z lesa se oz_ valy podivné zvuky.
a) visely, nabil, ozývaly

NE

b) vysely, nabyl, ozývaly

VE

c) visely, nabyl, ozývaly

JE

2. Voda má tyto skupenství:
a) pevné, plynné, tekuté

NÍ

b) pevné, plynné, kapalné

TO

c) plné, plynné, kapalné

ZMI

3. Když dojedeš na kole k této dopravní značce

, musíš:

a) zastavit tj. sundat nohu ze šlapky,
rozhlédnout se a jet, když nic nejede po hlavní komunikaci

MALÝ

b) rozhlédnout se a jet, když nic nejede po hlavní komunikaci

VELKÝ

c) zastavit se a stopnout auto, které pojede po hlavní komunikaci

STŘEDNÍ

5. Nejkratší stín vrhá slunce právě :
a) ráno

OB

b) v poledne

PRO

c) večer

NAD

7. Myslím si číslo, když jej vydělím 7, přičtu k němu 8 a vynásobím 2, vyjde mi číslo 28.
Myslím si číslo:

a) 35
STVO

b) 42
VĚKA

c) 14
ÍCE

8. Vyber správnou základní skladební dvojici ve větě:
Závody ve skoku o tyči sledovali na našem školním hřišti davy lidí.
a) závody sledovaly

VELKÝ

b) na hřišti sledovaly

TITĚRNÝ

c) davy sledovaly

OBROVSKÝ

9. Když k uhašení požáru použiješ vodu:
a) odstraním tím hořlavé látky a zabráním požáru

KLUS

b) zabráním tím přístupu vzduchu a uhasím požár

KROK

a) snížím zápalnou teplotu a uhasím požár

SKOK

10.V případě, že dojde k požáru, volám číslo :
a) 155

NA

b) 150

PRO

c) 158

PŘED

11. Vyber skupinu býložravců:
a) kůň, slon, myš

BRATRSTVO

b) tučňák, žirafa, srnec

PŘÍBUZENSTVO

c) králík, ovce, bizon

LIDSTVO

Orientační běh s tajenkou pro 3. Ročník
- metodika k DUM

Předloha s úkoly je určena pro rozstříhání a umístění v přírodě.
Žáci běží vytyčenou trasu, po správném vyřešení nalezeného úkolu si zaznamenají část
tajenky vytištěnou u správné odpovědi tučným písmem.
Tajenka: JE TO MALÝ KROK PRO ČLOVĚKA, OBROVSKÝ SKOK PRO LIDSTVO.
( výrok Neila Armstronga při vstupu na měsíc)

