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Niektoré plody a semená rastlín sa rozširujú vzduchom. Takto sa rozširujú i suché plody
rastliny, ktorej časť (plody a list) si vylisovali žiaci.

Napíš rodové meno tejto rastliny

Na základe konzistencie a rozkonárenia stonky zaraď túto rastlinu do skupiny
Vyber zo zoznamu

List tejto rastliny sa nachádza i na vlajke jednej z krajín sveta. Na svojich dresoch ho majú
i hokejisti, ktorí reprezentujú túto krajinu na medzinárodných súťažiach. Je to obrovská krajina
s malým počtom obyvateľov. Väčšina obyvateľov žije v mestách v 160 km širokom páse. Úrodné
roviny a husté lesy na juhu strieda smerom na sever tundra a ľadovce.
Ako sa táto krajina volá?
Ako sa volá svetadiel, v ktorom sa táto krajina nachádza?
S ktorým štátom (štátmi) táto krajina susedí?

...

Aký úradný jazyk (úradné jazyky) sa v tejto krajine používa?

...

Zo Slovenska, resp. z Európy sa do tejto krajiny do najrýchlejšie dostať vzdušnou dopravou lietadlom. Hlavné mesto tejto krajiny má anglický pôvod, čo odzrkadľujú viaceré budovy.
napr. pre staviteľa parlamentných budov bol inšpiráciou britský parlament.
Napíš názov hlavného mesta tejto krajiny

Najväčšie mesto tejto krajiny je významné obchodné a priemyselné centrum a dôležitý prístav.
Jeho mnohonárodnostné obyvateľstvo tvoria aj Taliani, Číňania, Gréci a Poliaci.
Napíš názov najväčšieho mesta tejto krajiny

Druhé najväčšie mesto tejto krajiny je okrem iného známe tým, že sa tu v roku 1976 konali
letné olympijské hry.
Napíš jeho názov

Jedno z miest vzniklo ako centrum obchodu s dobytkom. V súčasnosti je strediskom ťažby ropy.
Kovbojské tradície ožívajú pri veľkom ródeu, ktoré sa koná každoročne v júli. Počas desiatich
dní sledujú diváci predstavenia, v ktorých nechýba chytanie dobytka, jazdenie na býkoch, ani
preteky vozov. V roku 1988 sa v tomto meste konali zimné olympijské hry.
Napíš názov tohto mesta

Ďalšie z miest tejto krajiny vzniklo ako malá drevorubačská osada. V súčasnosti je dôležitým
prístavom, ktorý nezamŕza. Z neho sa obilie z prérií a drevo z lesov dopravuje do zámoria.
Mesto priťahuje mnohých prisťahovalcov, najskôr to boli Európania, potom prisťahovalci z Ázie.
V roku 2010 bolo toto mesto dejiskom zimných olympijských hier.
Napíš názov tohto mesta.

Na spomenutej zimnej olympiáde vybojovala zlatú a striebornú medailu skvelá slovenská
biatlonistka Anastazia Kuzminová. Medailovú zbierku pre slovenskú výpravu skompletizoval
ziskom bronzovej medaily ďalší biatlonista - pretekár spod Tatier, ktorého sme v rámci
prípravy mohli často súťažiť na bežeckých podujatiach v teréne.
Pozrite si nasledujúce fotografie a napíšte jeho meno

