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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na nejvyšší horu Moravy Praděd,
na čtení s porozuměním a výběr důležitých slov z textu.

PRADĚD
Praděd (1491m) je nejvyšší hora Hrubého
Jeseníku. Celkově jde o 5. nejvyšší horu ČR. Je
zde nejdrsnější podnebí, průměrná roční teplota
nepřevyšuje 1 stupeň Celsia. Na vrcholu stojí 162 m
vysoký televizní vysílač s rozhlednou, jejíž horní
plošina je nejvyšším (byť umělým) bodem v ČR.
Hora leží na historické zemské hranici Moravy a
Slezska, v současnosti tudy prochází hranice krajů
Moravskoslezského a Olomouckého.
Praděd je přístupný z několika směrů. Na vrchol
vede asfaltová silnice z Karlovy Studánky přes sedlo Hvězda a chatu
Ovčárna. Turisticky je Praděd také přístupný po hřebenovce od
Červenohorského sedla. Nejprudší výstup vede po cestě z Koutů nad
Desnou kolem dolní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dolní stráně.
Na vrcholu původně stála kamenná rozhledna, vysoká 32,5 m,
postavená v letech 1903 až 1912 Moravskoslezským sudetským
horským a turistickým spolkem. Věž byla postavena v romantickém
duchu starého gotického hradu. Po druhé světové válce chátrala a v roce
1959 se zřítila.

S rozmachem televizního vysílání v 60. letech na vrcholu vyrostla
dřevěná konstrukce s vysílačem. V roce 1968 bylo započato s výstavbou
162 m vysokého vysílače. Jako první byla vybudována asfaltová silnice
z Ovčárny na vrchol Pradědu. Výstavba vysílače byla dokončena roku
1983 otevřením restaurace. Z vyhlídky ve výšce 80 m je za dobrého
počasí vidět Lysou horu, Sněžku a Radhošť, vzácně, při dobré
viditelnosti i Vysoké Tatry a Malou Fatru na Slovensku a Nízké Alpy
v Rakousku.

V roce 1955 byla na Pradědu vyhlášena národní přírodní rezervace.

Úkol č 1:
Zadej na internetu ve Wikipedii do vyhledávače heslo Praděd a prohlédni
si obrázky na Wikimedia Commons – letecký pohled na Praděd, stará
kamenná rozhledna, nový televizní vysílač, Petrovy kameny, Dlouhé
stráně – horní nádrž.

Úkol č. 2:
Najdi a podívej se na www.youtube.com (Praděd 2010)

Úkol č. 3:
Vyhledej v textu a doplň:
1. Praděd (1 491 m) je nejvyšší hora ___________________________.
2. Na vrcholu stojí 162 m vysoký ______________________________.
3. Hora leží na historické zemské hranici _______________________.
4. Na vrchol vede asfaltová silnice z ___________________________
přes sedlo ____________ a chatu ________________.
5. Nejprudší výstup vede po cestě z ____________________ kolem
dolní nádrže přečerpávací vodní elektrárny ___________________.
6. Na vrcholu původně stála _________________________________.
7. Věž byla postavena v romantickém duchu starého ______________
________________.
8. Po 2. světové válce chátrala a v roce ________ se zřítila.
9. V roce ________ bylo započato s výstavbou 162 m vysokého
vysílače.
10. V roce 1955 byla na Pradědu vyhlášena _____________________
_______________________________.

Správné řešení:
Úkol č. 3:
Vyhledej v textu a doplň správné odpovědi.
1. Praděd (1 491 m) je nejvyšší hora Hrubého Jeseníku.
2. Na vrcholu stojí 162 m vysoký televizní vysílač s rozhlednou.
3. Hora leží na historické zemské hranici Moravy a Slezska.
4. Na vrchol vede asfaltová silnice z Karlovy Studánky
přes sedlo Hvězda a chatu Ovčárna.
5. Nejprudší výstup vede po cestě z Koutů nad desnou kolem
dolní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dolní stráně.
6. Na vrcholu původně stála kamenná rozhledna.
7. Věž byla postavena v romantickém duchu starého gotického
hradu.
8. Po 2. světové válce chátrala a v roce 1959 se zřítila.
9. V roce 1968 bylo započato s výstavbou 162 m vysokého
vysílače.
10. V roce 1955 byla na Pradědu vyhlášena národní přírodní rezervace.
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