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II. kolo-(doba trvání: měsíc březen) 

 
Kategorie do 10 let 

 
1. Napiš, co jsou to Beskydy, co o nich víš (kde je najdeme, jak se jmenuje jejich nejvyšší 

hora apod…) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2.  Nejslavnější slezský zbojník se narodil v rodině janovického fojta, ale nechtěl jít ve 

stopách svého otce. Proto se stal vůdcem zbojnické družiny na jejíž dopadení byla 

vypsána velká odměna. Nakonec byl zabit svým druhem Jurášem v hospodě ve Sviadnově 

roku 1715. Pro prostý lid se stal lidovým hrdinou a byly mu přisuzovány nadpřirozené 

vlastnosti. Své panství (Lysou horu) střeží dodnes. 

 

       V tajence najdeš jeho jméno_____________________________________ 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.   9. 10. 11. 12. 13. 14. 
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1. Poslední roční období v roce 

2. Řeka, která protéká Beskydami 

3. Dopravní prostředek, který nás vyveze na vrcholy hor  

4. Přírodní otvor ve skále 

5. Matka kolouška 

6. Malý lesní mužíček s červenou čepičkou 

7. Kdo slupl Karkulku 

9. Nejvýznamnější slezská řeka 

10. Lidová památka(vesnička) v Rožnově pod Radhoštěm 

11. Jak se nazývá pohoří, kterému je věnováno druhé kolo naší soutěže 

12.  Kočkovitá šelma Beskyd 

13.  Hora bez vlasů 

14.  Chytrý jako……. 

 

3. Vysvětli, kdo je to zbojník a namaluj ho.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4. Vyjmenuj 5 měst, které najdeš na Beskydsku.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Najdi názvy hradů v okolí Beskyd v těchto větách. 

 

    Mezi významná pohoří u nás patří Moravskoslezské Beskydy, ve kterých    

    najdeme lesy, přehrady a památky, které stojí za to navštívit. 

 

_______________________________________________________________________ 

     

    Náš největší a  nejstarší skanzen najdeme u řeky Bečvy ve městě Rožnov pod       

    Radhoštěm, který byl založen v roce 1925. 

    

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Uhodni zvířata žijící v Beskydech 

 

Vodou chodí stále bos,    Tělo mrštné jako kočka, 

ani vrána ani kos.     ve tmě svítí jeho očka. 

Do kaluže šláp,     Na kožichu tečky, 

ne bílý, ale černý ……     drží se dál od lidské smečky………. 

 

 

Kožich hustý jako les, 

bojí se ho každý pes. 

Nejraději líže med, 

víš, kdo to je? …………………. 

 

 

 

 

Jméno: ______________________________________ Škola: _______________________ 
 

 


