nás nauèil poznávat rostliny a živoèichy
ve vodì a kolem vody. Však jsme jich taky nìkolik potkali
bìhem našeho prázdninového putování. Žabku zajímaly hlavnì rostliny, proto nám
dìda vyprávìl o velmi zvláštních druzích rostlin. Pokus se pøiøadit èíslo obrázku ke
správnému nadpisu. Vedoucí ti jistì pomùže.
Užovka obojková

1

Patøí mezi mechy, najdeš ho
zejména v chránìných oblastech.
Tvoøí z vìtší èásti rašelinu, která se
pøidává do pùdy, aby zvyšovala
vlhkost v pùdì.

Bambus

Nejvìtší leknín svìta, listy mohou dorùst až
do 2 metrù v prùmìru. Najdeš ji v jižní
Americe v oblasti øeky Amazonky.
2
Jediný známý vodní pavouk, který si staví sítì
pod vodou mezi rostlinami. Pod vodou neumí
dýchat, ale jeho tìlíèko je obklopeno vzduchovou
bublinou, ze které si bere kyslík.

3

Rašeliník

Tráva, která vyroste
za jeden den o jeden
metr. mùže dorùst
i do výšky 40 metrù.
I pøesto, že je to
tráva, její stonek je
zdøevnatìlý
a využívá se
k výrobì hudebních
nástrojù, nábytku,
5
papíru. Je ale také
k jídlu.

Viktorie královská

Nejbìžnìjší had
u nás, není
jedovatý, dožívá
se 10 let.
Vyskytuje se v
blízkosti vody
a to pøevážnì
z toho dùvodu,
že loví
obojživelníky,
drobné rybky.

4

Vodouch stříbřitý

Do rámeèku doplò jednu rostlinu a zvíøe,
se kterými se setkáváš ve svém mìstì,
v blízkosti vody èi pøímo ve vodì.
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Zdravíme všechny malé,
větší i největší vodáky.

Prázdniny jsou u konce.
Vùbec by nám nevadilo, kdybychom
si je mohli prodloužit. Bìhem našeho prázdninového putování jsme zažili mnohá
dobrodružství. Však jsme také celé dva mìsíce trávili s dìdou Jackem. A jaké byly vaše
prázdniny?Kde jste je strávili a co jste zažili? Rozhodli jsme se s Èolkem, že se s vámi
podìlíme o naše zážitky.

Ahoj kamarádi,
posíláme dopis z našeho prázdninového putování s dìdou Jackem. Tentokrát
jsme cestovali zejména po naší vlasti, Èeské republice. S dìdou byla opìt
legrace, však ho znáte. Ale také jsme se mnohé nauèili. Navštívili jsme místa,
která se pyšní v naší zemi pøedponou nej. Zkrátka nejvìtší rybník, nejdelší øeka,
nejstarší pøehrada,...Po veèerech nám dìdeèek vyprávìl o podobných místech,
ale na celé planetì, nejen u nás.
Bìhem prázdnin jsme se dozvìdìli i spoustu informací o životì pod vodou, ve
vodì èi v blízkosti vody. Netušili jsme, jaká nej se vyskytují v øíši rostlin a zvíøat.
Nejenže dìda zná zajímavá místa, ale také nás dokázal zaujmout vyprávìním
o svìtì rostlin a živoèichù. Èolka spíš zaujala zvíøátka, mì rostlinky.
Chceš se dozvìdìt více? Èti dál.....

13

Ahoj všichni menší i větší vodáci,

s Žabkou a Èolkem jsem procestoval témìø celou Èeskou republiku. Vzhledem k tomu,
že jsme vodáci, zamìøili jsme se na vodu - øeky, vodní nádrže, pøehrady a rybníky.
Prošli jsme, tedy spíš propluli, naši zemi od západu na východ, od jihu k severu.
Nakreslil jsem si mapu a znaèil si místa, která jsme navštívili.
Bohužel se mi poztráceli cedulky s názvy míst.

....je nejhlubší pøehradou (hloubka až 74 metrù)
a druhou nejrozsáhlejší vodní nádrží.

....je naše nejdelší øeka,
pyšní se délkou 433km.
Název øeky pochází ze
starogermánského
slovního spojení
„Wilth“-„ahwa“,
„divoká, dravá voda“.
Do této øeky se vlévají
jiné známé èeské vodní toky Lužnice, Otava,
Sázava, Berounka.
Sama se pak vlévá
do Labe.

.....nádrž na øece Moravici,
kde vodní plocha pøipomíná
svým tvarem èínského draka.
Její název se podobá
hudebnímu strunnému
nástroji zvaný harfa.

...vodní dílo
na øece Dyji
tvoøené tøemi nádržemi.
Mùžeš se zde koupat,
lovit ryby, ale také pozorovat
ptactvo. Uprostøed Vìstonické
nádrže stojí na ostrùvku kostel,
zbytek vesnice byl zatopen,
když se pøehrada stavìla.

.....je nejvìtším a nejhlubším
pøírodním jezerem. Patøí mezi
ledovcová jezera a najdeš ho na
Šumavì v blízkosti nìmecké hranice.
Jezero obklopují lesy, které dávají vodní
ploše èernou barvu. V jezeøe roste velmi
vzácná rostlina šídlatka jezerní, na jiném
místì v ÈR se nevyskytuje.

....nejrozsáhlejší pøehrada na naší
nejdelší øece. Na hladinu vystupuje
mnoho drobných ostrùvkù, mimo
jiné i ostrov zvaný Tajvan.

Pøehrada s druhou nejvyšší
sypanou hrází v Evropì ležící na
øece Jihlavì (výška hráze 100 m,
nejvyšší v ÈR). Stavba pøehrady
trvala 8 let, bìhem stavby bylo
zatopeno nìkolik vesnic.

.....je rozlohou nejvìtší rybník, hlavní
pøívod vody zabezpeèuje øeka Lužnice.
Rybník navrhl Jakub Krèín a na
výstavbì pracovalo asi 800 lidí.
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....vodní nádrž známá spíše pod názvem
Želivka, slouží jako zdroj pitné vody pro
støední Èechy, je nejvìtší vodárenskou
nádrží v ÈR i ve støední Evropì.

....nejvìtší rybník na Moravì, slouží hlavnì k chovu ryb,
ale také se zde mùžeš setkat se zajímavými druhy ptákù,
tøeba potápkou roháèem.
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