
meno:                                              ORAVA a KYSUCE (Pracovný list) 

 

1.  Predstav si, že zajtra cestuješ vlakom do Trstenej. Kamoši zo Žiliny sa spoliehajú, že im povieš, kde sa máte stretnúť a nasadnúť na vlak, ktorý 

     spája Oravu so zbytkom Slovenska. V ktorej obci pri rieke Váh štartujú vlaky idúce na Oravu a kde sa spolu stretnete? .....................................  

 

2.  V Trstenej vlak končí. Ak si chcete stihnúť rozložiť stany pri .................................... priehrade, mali by ste sa poponáhľať a presadnúť na autobus do 

     okresného mesta na brehu priehrady ...................................... (názov mesta). Ráno sa tešíte na výlet loďou na  .............................. ostrov, vytŕčajúci 

     z vôd priehrady. Je to celkom haluz - kostol na ostrove ostal ako jediná pamiatka po dedinách, ktoré boli zatopené pri stavbe vodného diela.  Aj keď 

     nie si príliš na hory, prijímaš ponuku túry na najvyšší vrch Oravy ......................................... (1725m n. m.). Vrch je rozľahlý a vôbec najvyšší spomedzi  

     flyšových vrchov Slovenska. Je tak vysoký, že na vrchole už nerastú stromy a je odtiaľ kruhový výhľad. Najmä výhľad na štíty Západných Tatier, 

     ktoré ľudia volajú aj ako .................................... je nezabudnuteľný. Keď sa obzrieš na sever, si očami v cudzine - v ....................................................... 

     Po náročnej túre zliezate dole a prespávate v rázovitej obci ...................................., južne od mesta Nižná. Obec  je rezerváciou ľudovej  

      architektúry a má veľa zachovalých drevených domov. Ráno vyrážate v smere toku rieky ......................  až k masívnemu bralu s jedným z najkrajších 

      hradov Slovenska - ...................................................., kde sa natáčal aj jeden z najstarších nemých filmov na svete - horor Upír z  Nosferatu.  Pod 

      hradom neodoláte plavbe po rieke Orava na tradičných oravských plavidlách ................................................ Na obed  odchádzate do najväčšieho 

      mesta Oravy ..........................................., ktoré je známe najmä našim básnikom ................................................, ktorý tam má aj múzeum.  

 

3.   Obyvatelia Kysúc ani Oravy to nemali v minulosti ľahké a nemajú to ani teraz. Regióny sú známe ............................ nezamestnanosťou. Pôdy sú 

       ............................................. a klimaticky sú tieto oblasti v rámci Slovenska ................................................. Preto mnoho obyvateľov Kysúc  

      odchádzalo do sveta za zárobkom a vynašli aj krásne, podomové remeslo, s ktorým sa dalo cestovať a to: ...................................... Ťažký a drsný 

      život  si miestny ľud odjakživa spríjemňoval folklórom.  Orava má ................................... podiel veriacich a považuje sa za jeden z najkatolíckejších  

      regiónov Slovenska. 

4.   Najvýznamnejšie mestá Kysúc  sú: ............................................................................... Región je známy najmä ťažbou .............................................  

5.   Ak by sme autom cestovali na Kysuce z miesta vášho bydliska, kadiaľ by viedla vaša cesta? ...........................................................................................  
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