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Pracovní list č.1 

 

Jak se dala naše parta dohromady 

Kuba otevřel ráno oči a hned si vzpomněl. Huráá!, vykřikl radostí tak hlasitě, že 

vzbudil Aničku – svoje dvojče. Ta Kubovy ranní dobré nálady fakt nemusela, ale 

pak si vzpomněla taky a nálada se jí hned zlepšila. Jsou přece prázdniny a jsou u 

babičky a dědy na celé tři týdny – bez učení, bez večerky, bez ranního vstávání 

a… no vlastně - bez dozoru. 

Děda s babičkou bydleli v malé vesnici Hradčany, která byla obklopená 

krásnými skalami a lesy. A hned to první odpoledne se dvojčata vydala do své 

oblíbené rokle zkontrolovat, co od minulého léta změnilo. Minulé prázdniny si 

tam totiž postavili tajný úkryt pod Hradčanskou vyhlídkou – tedy pro Kubu to 

byl bunkr a protože Hradčany leží v bývalém vojenském prostoru Ralsko, tak si 

samozřejmě hrál na parašutisty a vojáky. Pro Aničku to byl zase její lesní 

domov, představovala si, že je jako Ronja – dcera loupežníka (to je ta knížka od 

spisovatelky s tím straaaašně dlouhým jménem) a vedla si tam svoji vlastní 

domácnost. No někdy se tedy projevilo, že každý z nich měl trochu jiné 

představy o tom, k čemu jejich úkryt bude sloužit. Zvláště když střechou prolítla 

supertajná jednotka rychlého nasazení v podobě jednoho parašutisty a 

rozplácla se právě v místě, kde Ronja připravila chlebové placky.   

Kuba ani Anička nevěděli, že tyhle prázdniny budou ještě o něco vydařenější 

než ty před tím. A měli se to za krátkou chvíli dozvědět. Přešli písečnou cestu, 

rozhlédli se – jako jestli je někdo nesleduje - a rychle se prosmýkli za velkým 

balvanem na skrytou pěšinku v borůvčí. Šli potichu, Kuba první, Anička hned za 

ním. Najednou se Kuba prudce zastavil a Anička mu nabourala do zad. 

Anička: „Au, co děláš?“  
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Vykřikla, zvedla hlavu a ztuhla taky. V jejich úkrytu někdo byl. Viděli tři postavy. 

Velký kluk hromotluk se na ně otočil a řekl:  

Honza: „Jééé, ahóóój,“  

A pak nic a koukal na ně. Anička se přikrčila za Kubou, který se ale taky netvářil 

moc jistě. Za hromotlukem vykoukla holka s rezavými vlasy a chytrýma očima. 

Rychlostí blesku byla najednou u nich, nadšeně se usmála a řekla:  

Magma: „Ahoj, já jsem Magma Čedičová a jak se jmenujete vy?“  

A zvlášť pokukovala po Aničce. Kubovi nějak došla řeč, ale Anička se trochu 

osmělila, když viděla holku ve svém věku a navíc s tak úžasně rudými vlasy, 

které vypadaly jako dredy. No teda…to by jí rodiče určitě nedovolili. 

Anička: „No, já jsem Anička, a tohle je můj brácha Kuba. Jsme dvojčata“. 

Magma: „No to je super a budete s námi kamarádit?,“  

začala Magma strašně rychle mluvit.  

Magma: „Tohle je Honza Kámen – je trochu pomalejší, ale jinak je velký silák a 

taky dobrák. Vůbec se ho nebojte, on by ani mouše neublížil – no tedy možná, 

pokud by jí OMYLEM nezasedl,“ zašklebila se bujaře.  

Magma: „A někdy se trochu drolí“, dodala a smetla pár zrnek písku z Honzova 

ramena. 

Anička: „Co?“, vykulila oči Anička, ale Magma pokračovala dál. 

Magma: „A támhle to je Železnej Ruda,“ ukázala do rohu úkrytu, kde na 

dřevěném křesle, které vyrobil loni Kuba, seděl vytáhlý kluk s tmavými vlasy. 

Tvářil se zcela znuděně, jakoby ho příchod dvojčat vůbec nezajímal. „Tak na 

toho pozor, pořád vymýšlí nějaké legrácky a rád si z každého utahuje,“ zahrozila 

na něj prstem Magma. Ruda nic, jen si tak nějak ufrk, jako že „co je to za řeči“. 

Ale Kubovi se rozzářily oči.  

Kuba: „Ty jo, co jste to udělali s mým křeslem“, divil se a přistoupil k němu. „To 

je naprostá bomba.“  
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Ruda najednou ožil.  

Ruda: „Líbí se ti?“ 

Kuba: „No jasně že jo“, přikyvoval Kuba.  

A Ruda začal ukazovat svoje vylepšení, vypadalo to, že jsou oba v sedmém nebi. 

Anička je přestala poslouchat a Magma jí pošeptala spiklenecky do ucha.  

Magma: „Ruda je hrozně šikovnej, problém je, že místo užitečných věcí dělá 

dost často lumpárny.“ Anička se ani nestačila zeptat, jaké lumpárny Ruda 

provádí, protože jí zazvonil mobil. Ajéje. Babička je svolává na večeři, to 

odpoledne nějak rychle uteklo.  

Anička: „Musíme jít,“ řekla Anička Kubovi, který byl pořád zabraný do 

rozhovoru s Rudou. 

Magma: „A přijdete zítra?“, zeptala se rychle Magma. „Prosím, přijď, Aničko, já 

chci mít nějakou kamarádku. Oni ničemu nerozumí!“, mávla rukou směrem 

k Rudovi a Honzovi a zakroutila očima. 

Anička se najednou cítila skvěle.  

Anička: „No jasně, že přijdeme“. Kuba taky přikyvoval a očima pořád zkoumal 

nový převod. „A kde jste se tu vlastně vzali?“, zeptala se Anička, kterou 

napadlo, že toho vlastně o nových kamarádech moc nevědí. 

Magma: „No já jsem z Bukové hory, Ruda je od Hamru a Honza Kámen od 

Tvarožníku“, zněla odpověď Magmy. A zase dvojčata překvapila strašně 

rychlým pohybem. Uměla se opravdu pohybovat jako blesk. 

Anička: „Aha“, Anička svraštila čelo. Názvy jí zněly povědomě, jako kdyby je už 

někde slyšela. V duchu si slíbila, že s Kubou zapátrá a něco o těch místech zjistí. 

A taky jí bylo jasné, že jejich noví kamarádi nejsou jen tak obyčejní. Možná jsou 

i trochu kouzelní. Moc si to přála. 

Otázka pro chytré hlavy: Jak se jmenovala spisovatelka, která napsala knihu 

„Ronja, dcera loupežníka“? 
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Pracovní list č.2 

 

Na základě předchozího textu zkus k obrázkům postav přiřadit následující 

charakteristiky (texty rozstříhej): 

 

Pochází z Bukové hory, která je vulkanického původu. Je chytrá a 

přátelská, jen někdy trochu vznětlivá. Když se rozčílí, vlasy se jí 

promění v tekutou lávu. 

 

Pochází od Tvarožníku, což je vysoká pískovcová skalní věž. Je dobrák 

s velkým srdcem, taky má velkou sílu, ale někdy je trochu pomalejší. 

A pozor – když přemýšlí, tak se drolí. 

 

Pochází od Hamru na Jezeře, což je místo, kde se už v 16. století těžila 

železná ruda. Je velmi šikovný, je schopný vyrobit téměř cokoli. Je 

zábavný a má rád žertíky, zvláště ty nejapné. 
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Pracovní list č.3 

 

1/ Vypiš všechny názvy míst, které v textu zazněly, najdi je na mapě a zapíchni 

do nich špendlík.  

 

 

 

 

 

 

2/ Proč byl Železnej Ruda z Hamru, Magma Čedičová z Bukové hory, Honza 

Kámen od Tvarožníku? Co mají postavy a místa společného? 

 

 

 

 

 

3/ Práce s geobedýnkami: popiš základní vlastnosti pískovce, čediče, železné 

rudy (použij přídavná jména – tvrdý-měkký ad.) 
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Pracovní list č.4 

 

Jak hledali zkamenělého muže 

Kuba s Aničkou se blížili k úkrytu a už z dálky slyšeli volání. 

Magma: „Honzóóooo. Johníčkuuuu, kde jsi...?“ volal prosebně Magmin hlas. 

Přidali do kroku a když dorazili, Magma jim celá udýchaná začala vyprávět. 

Magma: „Honza si včera četl v nějaké knížce o Hradčanech a okolí a přišel s tím, 

že někde kolem Bukových hor prý někdo našel nějakého zkamenělého muže,“ 

dosedla unaveně na pařez. 

Kuba: „Zkamenělého muže?“, divil se Kuba. „O tom jsem nikdy neslyšel.“ 

Magma: „To nikdo z nás, ale Honza, že prý je to určitě jeho strýček a šel ho 

ještě ten večer hledat.“ 

Anička: „Ještě večer?“ lekla se Anička. „A to se ještě nevrátil? A jak přežil noc? 

On se nebojí?“ 

Kuba: „Jeho strýček je zkamenělý muž?“, divil se zase Kuba. 

Ruda: „Nějak moc otázek, panstvo“, přidal se ke skupince Ruda. 

Magma: „A ty ho vůbec nehledáš!“ rozčílila se Magma a Anička si všimla, že jí 

začaly rudě zářit vlasy a vypadaly tak trochu jako tekutá láva. „Jen si tady 

čteš…“, pokračovala Magma, ale Ruda jí pohybem ruky zarazil. 

Ruda: „Ale to moje čtení má VÝSLEDEK!“ zvedl Ruda významně prst. 

„Zkameněliny jsou prý totiž k nalezení v okolí Víšku a Bukových hor.“ 

Kuba: „Tak na co čekáme!“ zvolal Kuba a celá parta se vydala na cestu. Po 

krátkém bloudění borovým lesem došli na modrou turistickou značku a vydali 
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se po ní.  

Anička se ještě stihla Magmy zeptat: „A proč jsi volala na Honzu Johne?“  

Magma: „No to je přece anglicky – John Stone. Honza to má rád, připadá si víc 

světový“, ušklíbla se Magma. 

A to už byli pod Víškem a mezi borovicemi zahlédli mohutnou známou postavu. 

Magma: „No tady jsi ty kluku písková,“ na oko se zlobila Magma a běžela mu 

naproti. 

Honza se však ani nepohnul, jen smutně zíral na světlý kámen, který se drolil. 

Honza: „Hmmm, není tady,“ řekl pak potichu.  

Ruda: „No to bude asi tím“, znuděně prohlásil Ruda, „že místo muže, máš 

hledat mlže“ a okázale zívl. 

Anička: „Jako že jeho strýček je mlž?“, nechápala Anička. 

Ruda: „Neeeee, jako že si to tady špatně přečetl. Žádný zkamenělý muž tady 

nikdy nebyl, ale díky skalnímu řícení se tady dají najít druhohorní zkamenělí 

MLŽI“, důrazně přečetl Ruda z knížky. 

Kuba: „A co to je a jak to vypadá?“, zajímal se Kuba. 

A celá parta se dala do obracení kamenů a hledání zkamenělých otisků. 

 

Otázka pro chytré hlavy: 

Jaká slova, když jim změníš jedno písmeno, změní i svůj význam? (zkuste 

nějaké vymyslet a níže napsat) 
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Pracovní list č.5 

 

 

1/ Na základě předchozího textu zkus do pracovní mapy zakreslit 

pravděpodobnou cestu party. 

 

2/ S pomocí obrázků vytvoř proces vzniku zkameněliny a popiš. 
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Pracovní list č.6 

 

Jak potkali Divokého jezdce  

V noci byla obrovská bouřka, Kuba s Aničkou nemohli spát. Blesky křižovaly 

oblohu a to hromobití, jako kdyby se měla zřítit celá obloha.  

Anička: „A co dělá Magma a Ruda a Honza?“, strachovala se Anička. „Aby se 

Magmě něco nestalo, když jí zmoknou vlasy…“, uvažovala nahlas. 

Hned ráno se vydali do úkrytu a k jejich překvapení tam všichni spali, jako by je 

do vody hodil. 

Kuba: „Halóoo, vstávat…je ráno!“  

Nic. Tedy nakonec ano, Ruda se posadil a ospale mžoural. 

Anička: „Vy jste zaspali celou bouřku?“, divila se Anička. 

Ruda: „Jó, my jí oslavili!!! To byla slavnost. Jen kdyby nebyl Divoký jezdec 

takový pruďas.“ 

Kuba: „Co, kdo, kde… tak nám to vysvětlete“.  

A to už se vzbudila i Magma a Honza a dohodli se, že jim to rovnou ukážou. Ale 

nejdřív se museli pořádně posilnit na tu cestu, a tak posbírali vše, co jim les 

nabízel. Měli namířeno k Širokému kameni a  to je pořádná cesta. Naštěstí je 

v půli cesty vzal Honza Kámen na ramena, natáhnul krok a než se nadáli, byli 

tam. 

Honza: „Široký kámen mám rád“, rozplýval se Honza, a objal skálu. Ruda 

protočil panenky a udělal posunek, jako že Honzovi přeskočilo. 
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Honza: „To je takový můj brácha“. 

Magma: „Ale Johníčku, ty jsi takový náš citlivka. Hlavně se moc nerozněžňuj, 

nebo začneš erodovat.“ 

Anička: „Ero..co?“ 

Ale na vysvětlování nebyl čas. Ruda se už šplhal do kopce na vrchol Širokého 

kamene.  

Ruda: „Tak panstvo, jak bych vám to jednoduše řekl“, začal vytahovačným 

hlasem Ruda a Magma protočila oči na něj. „Divoký jezdec je totiž můj strejda, 

ale vychází jen v noci, když jde lovit a to je pak pěkná bouřka. Včera byl zrovna 

na lovu a byla z toho pak pěkná hostina. A tady Široký kámen je jeho zkamenělý 

zámek. Se ví, že se otevírá jen pro zvané.“ 

Kuba zklamaně: „Takže ho neuvidíme?“ 

Ruda: „No, teď bych ho fakt nebudil. On je pěknej pruďas a když se rozčílí, lítaj 

blesky ještě větší než byly včera..nebo má taky smečku divokej psů, kterým 

planou oči… Každopádně musíme počkat do dalšího nočního lovu, pak vás 

vezmeme s sebou.“ 

Anička zajásala: „Super.“ Ale vlastně se taky dost bála, protože Divoký jezdec 

nevypadal úplně jako někdo, kdy by byl dobrý hostitel. 

A pak se naše parta dala do prohlížení Širokého kamene a Magma jim při tom 

vyprávěla různé příběhy, jak se kdy Divoký jezdec setkal se sedlákem a jak se 

má kdo při hostině chovat. 

  



 
 

Projekt byl podpořen Libereckým krajem a Ministerstvem životního prostředí. 
Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.  

 

Pracovní list č.7 

 

 

1/ Na základě předchozího textu zkuste do pracovní mapy zakreslit 

pravděpodobnou cestu party. 

 

2/ Z obrázků a textů vytvořte plakát, který vysvětlí: 

 Co je to eroze a jak probíhá? 

 Co je to svědecký kopec a tabulová hora? 

 Ukázky tabulových hor ve světě 

 Ukázky tabulových hor a svědeckých kopců v našem kraji. 

 

3/ Z obrázků vyberte a nalepte lesní plody, které mohla naše parta asi posnídat. 
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Pracovní list č.8 

 

 

Přečtěte si pověst a zkuste vybrat správnou odpověď: 

 

Jednou se v noci vracel kovář přes les 

domů. A najednou se k němu ženou 

dva lovečtí psi s ohnivýma očima. 

Z křoví vystoupí noční lovec se srncem 

na ramenou a říká: „To je pro tebe a 

zítra o půlnoci mne čekej jako svého 

hosta“. A opravdu přišel. Kovář byl 

připraven s hostinou. Noční lovec od 

všeho snědl pouze tři sousta. Po jídle 

vstal a pozval kováře na zítřek o 

půlnoci k Širokému kameni. Když tam 

druhou noc kovář došel, našel místo 

skály překrásný zámek a připravenou 

hostinu. Co měl udělat? 

 

 

 

A) … všechno sníst na posezení a pak si hlasitě říhnout jako pochvalu za 

dobré jídlo. 

B) …od každého jídla snít pouze tři sousta stejně jako noční lovec u něj. 
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Pracovní list č.9 

 

Jak objevili poklad pod Děvínem 

Kubu začaly moc zajímat všechny ty příběhy o jednotlivých místech. Našel 

v babiččině knihovně útlou knížku s pověstmi a tam se dočetl zajímavé věci. 

Například, že se pod Děvínem ukrývá poklad. Hned další den seznámil partu se 

svým plánem. Přece když může být v Širokém kameni Divoký jezdec, mohl by 

být pod Děvínem poklad. Parta však nepřijala jeho plán s velkým nadšením. 

Ruda: „Jako kopat?“, odfrkl si Ruda. „ No to mě ani nehne“. 

Magma: „A k čemu ti bude poklad? Já jsem nikdy nepochopila, proč lidi tolik 

touží po zlatě“, podotkla Magma a dál si pročesávala žhavé vlasy kamenným 

hřebenem. 

Aničce bylo líto, že Kubův návrh neprošel, a pak ji napadlo: 

Anička: „Ale taky jsme se tam dočetli, že jsou na Děvíně divoženky, které mají 

prý nejkrásnější vlasy – aspoň ony to tvrdí“. 

No, to Magmu zaujalo. Přestala se česat a začala se mračit. 

Magma: „Nejkrásnější vlasy, jo? Hmm, jdeme na Děvín, to bych se na ty 

Divoženky ráda podívala, jsou to stejně jen pěkný povětrnice...,“ a dál si ještě 

něco mumlala, ale to už se začali všichni vypravovat. 

Honza už ze zvyku počkal, až mu všichni vylezou na ramena a pak vyrazil 

svižným krokem, protože cesta to byla daleká. 

Na Děvíně se dali do prozkoumávání zříceniny hradu. Po Divoženkách ani stopy, 

jak Magma podotkla, jsou určitě závislé na měsíci, protože na denním světle by 

se ukázalo, jak jsou ošklivý. Ukázalo se, že Kuba je výborně připraven a celou 
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výzkumnou výpravu vedl. Rozdal všem plánky hradu a rozdělil sektory pro 

hledání. Ruda si vybral průzkum hradní studny, která byla hluboká, že dno 

neviděli. Přivázal se na lano a Honza ho tam pomalu spouštěl, štěstí, že měl 

takovou sílu. Na dně však byla jenom vrstva hlíny. 

Kuba najednou přiběhl, že našel skvělý štoly a celá parta se vydala za ním. Kuba 

s Aničkou si nasadili baterky a se zatajeným dechem se vydali do tmy. Ani ve 

štolách však neobjevili truhly s pokladem a Anička byla docela ráda, že tam 

nebyli ani netopýři, protože se jich trochu bála. Ruda je však začal volat z jiné 

strany a nadšeně jim ukazoval na skálu nad štolou. Ale ať tam koukali, jak chtěli, 

nic zvláštního tam neviděli. 

Anička pokrčila ramena: „Hmmm, skála“. 

Ale Ruda se nedal odbýt: „Není kámen jako kámen. Tohle je žíla železné rudy a 

to se dá tavit a získat z toho železo. Ale musí se to umět,“ kouknul na Aničku 

trochu pobaveně. „Nechápu, že o tom nic nevíte, vždyť už před nějakými 400 

lety tady stál hamr a pec a pěkně to všechno jelo…“. 

Kuba: „Vážně?“ Nestačil se divit a sám si pro sebe slíbil, že zapátrá v babiččině 

knihovně. 

Ruda byl ve svém živlu, kreslil jim plánky pece a hamru klacíkem do písku a 

Anička s Kubou začali chápat, proč se mu asi tak říká Železnej Ruda. 

 

Otázka pro chytré hlavy: 

Znáte nějakou obec v České republice, která by měla jméno také po těžbě 

hornin? (např. slova hamr, ruda, kutat) 
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Pracovní list č.10 

 

1/ Na základě předchozího textu zkuste do pracovní mapy zakreslit 

pravděpodobnou cestu party. 

2/ S pomocí obrázků a textů vytvořte projekt (velký plakát) o hradě Děvín. 

3/ Vylušti křížovku s pomocí informací z textů. V tajence najdeš místo, kam se 

příště vypraví naše parta. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

 

1. Jak se jmenovalo místo, kde se zpracovávala železná ruda. Nápověda – název 

je odvozen od slova „kladivo“? 

2. Jak se po staru nazývala povrchová dobývka železné rudy? 

3. Jak se jmenuje vulkanická hornina, kterou lze vidět na Děvíně? 

4. Jaký byl německý název pro „zjílovělý železitý kámen“, ze kterého se tavilo 

železo? 

5. Jaký strom nejčastěji roste na Děvíně? 

6. Jak se nazývalo zařízení, kde se tavila železná ruda? 
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Pracovní list č.11 

 

 

Přečtěte si pověst a zkuste vybrat správnou odpověď: 

 

Děvín je pověstmi opředenou zříceninou 

středověkého hradu ukrytou v lese s 

mohutnými buky. Je vyhledávaným 

útočištěm mnoha strašidel – například 

divoženek. Divoženky se rády objevovaly 

na strmé skále u Děvína o půlnoci. Česaly 

si své dlouhé vlasy a sladce zpívaly. Jejich 

zpěv očaroval každého muže, který se 

pak snažil vylézt za nimi nahoru. Mnozí 

se zřítili dolů, ale některému se čas od 

času podařilo vydrápat se k nim nadosah. 

Tehdy divoženky… 

 

 

 

A)… zvolaly: „Hledej si nás jinde,“ a proměnily se v holubice a odlétly. 

Mládenci, kteří to zažili, je hledali po světě do konce života. 

B)…vybrali mezi sebou jednu, která odvážlivce políbila. Tak se z ní stala 

obyčejná dívka ..a žili spolu šťastně až do smrti. 
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Pracovní list č.12 

 

Jak slavili na tefritové hoře 

Aniž si to kdokoli z party uvědomil, tři týdny u babičky pomalu končily. Teprve 

babička a její balení a přípravy na odjezd připomněly dvojčatům, že se brzy 

musí se svými třemi kamarády rozloučit. A Magma, která nevydržela být dlouho 

smutná, hned vymyslela skvělý plán na závěrečnou oslavu.  

Magma: „Budeme slavit na tefritové hoře“. 

Kuba: „Na tefritové hoře?“, nevěřil svým uším Kuba 

Magma: „No ano, je tady blízko a bude se vám rozhodně líbit“ 

A tak se poslední večer vydala celá parta k večeru na vrchol Ralska. Výstup to 

byl náročný, ale Kuba ještě přidával na tempu, jakoby ho něco pohánělo. Když 

byli všichni nahoře a docela udýchání, vyndal kladívko a začal oťukávat okolní 

kameny. 

Ruda vrtěl hlavou: „Co hledáš, Kubo?“ 

Kubovi se zableskly oči a něco pošeptal Rudovi do ucha. Ten se však hned začal 

smát tak, že se válel po zemi a držel se za břicho. Kuba se tvářil trochu nejistě. 

Magma: „Co mu je? Co ho to zas popadlo?“, kroutila nad smějící se postavou 

hlavou. 

Anička se obrátila na Kubu. 

Anička: „Tak už to vyklop, co tě tak žene. To tady zas hledáš poklad, nebo co?“ 

Kuba pokrčil rameny: „No, tefrit je přece drahokam. Tak jsem myslel, že ho 
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tady najdeme, jenže tady jsou jen ty šedý šutry a nic …“. 

Tentokrát se začala smát Magma, ale Anička se na ní zle zamračila a tak toho 

hned nechala a nohou pořádně dloubla do Rudy, aby se už taky uklidnil. 

Magma: „Ale Kubo, to je mi líto, že tě zklamu,“ řekla Magma už mile. 

„Drahokam je NEFRIT a ten je opravdu vzácný a myslím, že se dá najít někde na 

Sibiři. Ralsko je ale z TEFRITU a to je hornina sopečného původu a vzácná pro 

lidi moc není. Ačkoli já jí zbožňuju …“, a vzala do ruky šedý kámen, chvíli se na 

něj upřeně dívala, kámen začal pomalu rudnout a měnit se v tekutou lávu. 

Kuba ožil: „Tý jó, jak to děláš. To je neskutečný. Můžu taky?“ 

Magma: „Ani nápad, vždyť to má 1000°C.“ A radši svůj kouzelný pokus ukončila. 

„A kde je Honza?“ rozhlédla se kolem. 

A to už na ně Honza mával od zříceniny velké věže. Když k němu došli, nestačili 

se divit. Honza přichystal pro všechny deku a na ní samé dobroty. 

A ačkoli tedy žádný drahokam nenašli, přesto se poslední slavnost na Ralsku 

vydařila. Výhled byl neskutečný a západ slunce se vydařil. A když slunce zbarvilo 

krajinu do červena, všichni si slavnostně slíbili, že se příští rok opět sejdou 

v rokli pod Hradčanskou vyhlídkou. 

 

 

Otázka pro chytré hlavy: 

Při kolika stupních se vaří voda? Srovnejte tento údaj s teplotou tekuté lávy. 
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Pracovní list č.13 

 

 

1/ Na základě předchozího textu zkuste do pracovní mapy zakreslit 

pravděpodobnou cestu party. 

2/ Které z následujících míst je vulkanického původu? 

Bezděz 

Tvarožník 
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Ralsko 

 

Široký kámen 

 

 


