
Severní Amerika
1. Před čtením textu si nejdříve přečti tyto 4 sloupečky slov. 

2. Za slova do rámečku uveď počet slabik.

Severní  Amerika  je  třetím  největším  světadílem.  Rozkládá  se  na 
západní a severní polokouli. Omývají ji tři oceány - na severu Severní 
ledový oceán, na západě Tichý oceán a na východě Atlantský oceán. 

K Severní Americe patří i Grónsko, největší ostrov na světě. Amerika 
byla pojmenována po mořeplavci Amerigu Vespuccim (čti Vespučim), 
který připlul k jejím břehům hned po objeviteli Kryštofu Kolumbovi. 

Z  Ameriky  pochází  velké  množství  ovoce  a  zeleniny,  například 
brambory, rajčata, kukuřice, papriky nebo také čokoláda, která se vyrábí 
z čokoládových bobů. 

Původními obyvateli jsou především indiáni - Apači nebo Mohykáni, 
ti  žili  v týpí  a lovili  bizony. V nejsevernějších oblastech žijí  dodnes 
Eskymáci, kteří se v minulosti živili hlavně lovem tuleňů nebo sobů. 

V kanadských lesích žijí vlci, losi, polární lišky a největší savci tohoto 
kontinentu - bizoni. Samci mohou dorůst až do výšky dvou metrů! 
Z Ameriky pochází také krocan, ten zde žije ve volné přírodě.

3. Podtrhni v textu všechna vlastní jména, osob, zemí, oceánů, kmenů…
4. Vyber, co je správně a to podtrhni. Amerika je:

5. Severní Ameriku neomývají tyto oceány:

6. V nejsevernějších oblastech žijí:



7. V kanadských lesích žijí: Ze Severní Ameriky pochází: Eskymáci se 
živili lovem:

8. Napiš, který ostrov patří k Americe: ______________________

9. Napiš, kdo objevil Ameriku. _______________________________________

10. Které zvíře pochází z Ameriky, ale my ho chováme v domácích podmínkách:

___________________

Najdi skrytá slova – zvířata. Podtrhni skryté slovo ve větě.

1. Už dnes budou pokládat elektrický kabel do země.

2. Naše koza jí celý den jen lupení. 

3. Té obludě udělej velkou hlavu, zelenou pusu a nakresli škaredý nos.

4. Maminko, prosím tě, dovez mi jedině malou hračku.

5. Byla tma, neviděla sice nic, ale slyšela něco určitě.

6. Mohu dostat ještě rohlík  se sýrem?

7. Na cestičce v parku Kačka vozila panenku v kočárku.

8. Jana nese v tašce mouku, cukr, kávu, hovězí maso, vajíčka a rýži. 

9. Zdena koupila kostkový cukr, tekutý prací prostředek  a polotučné mléko.

10.

Látka se dělá z bavlny, ta roste na poli, na výrobu plátna se pěstuje len.


