TŘEBÍČ – POZNÁVÁME SVOJE MĚSTO
Naše město se jmenuje ………................ Protéká jím
řeka ………………. Hlavní náměstí našeho města se
jmenuje

…………………. Uprostřed náměstí

stojí sousoší ………………………

V čele Karlova

náměstí je sídlo starosty města - …………………
Kousek od náměstí stojí městská věž,

která je vysoká

………… Mezi památky zapsané v seznamu UNESCO
patří …………………………… sv. Prokopa, židovská
čtvrť se ……………………

a také židovský

……………….
Úkol : Kartičky rozstříhej, doplň správně text.

Třebíč

bazilika

radnice

Cyrila a

Metoděje

75 metrů

Jihlava

Karlovo

hřbitov

synagogou

Úkol: Prohlédni si a přečti o památkách našeho města. Poté kartičky
rozstříhej,obrázky vymaluj, přiřazuj k sobě správné pojmy.

Ž

Budova se nachází na
Karlově náměstí. Je
sídlem starosty města

Třebíčská
radnice

Jeden z nejcennějších
židovských hřbitovů na
Moravě. Zapsaný v
seznamu UNESCO
Synagogu najdeme
v židovské čtvrti, která je
zapsaná v seznamu
UNESCO
Socha Cyrila a Metoděje
stojí uprostřed Karlova
náměstí

Židovský
hřbitov

Třípatrová budova
větrného mlýna sloužila
k mletí borové kůry

Židovská
synagoga
Sousoší
Cyrila
A Metoděje
Třebíčský
větrník

Dříve šlechtický zámek
rodu Valdštejnů, nyní
sídlo Muzea Vysočiny

Třebíčský
zámek

Kaplička na Strážné hoře
byla postavená v 17.
století

Kostelíček

Nachází se v Bazilice sv.
Prokopa

Krypta

Bazilika sv. Prokopa –
zapsaná v seznamu
UNESCO
Dům postavený na
Karlově náměstí
benátským kupcem a
zdobený sgrafity
Uličky v židovské čtvrti.
Zapsaná v seznamu
UNESCO
Městská věž je vysoká 75
metrů. Věžní hodiny patří
k největším v Evropě.

Bazilika sv.
Prokopa

Malovaný dům

Židovská čtvrť

Třebíčská věž

Černý dům na Karlově
náměstí. Stejně jako
Černý dům
Malovaný dům je zdobený
sgrafity.

1. Dopiš správné názvy památek našeho města. Vylušti tajenku.

C

TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ našeho města
2. Vylušti přesmyčky, slova spoj se správným obrázkem

NÍKTRVĚ

_____________

KEMÁZ

_____________

GOSYGANA _____________
ZIBAKALI

_____________
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