Přiřaď obrázky k jejich popisům.
1. Karlův most je nejstarší most v hlavním městě Praze. Je postaven přes řeku Vltavu a
je na něm přes 30 soch. Je přes 515 metrů dlouhý. Je to velmi oblíbená turistická
památka. ……
2. Náměstí Přemysla Otakara II. se nachází ve středu Českých Budějovic v jižních
Čechách a je to jedno z největších náměstí v České republice. Ve středu náměstí je
Samsonova kašna. ……
3. Lipno je vodní nádrž na Šumavě v jižních Čechách. Je to největší vodní plocha v České
republice. Lidé sem přijíždějí za rekreací, vodními sporty a rybolovem. Jde i o zdroj
elektrické energie. ……
4. Český Krumlov se nachází také na jihu. Je to turisticky oblíbené kulturní město. Lidé
navštěvují toto město pro jeho krásné historické centrum a největší ozdobou města
je jeho zámek. …..
5. Plzeň je město na západě Čech. Plzeň je známá hlavně díky pivovarnictví. Pivo Pilsner
Urquell je oblíbené po celém světě v Plzni se vaří již od roku 1842. ……
6. Zámek Hluboká nad Vltavou byl nejprve hrad. Později byl přestavěn na zámek
Schwarzenbergy roku 1871. Nachází se v Jihočeském kraji poblíž Českých Budějovic a
vyniká krásnou bílou barvou. Okolo zámku je nádherná zámecká zahrada a zámecký
park. Vedle se nachází i galerie. ……
7. Památník Lidice a Ležáky se nachází ve středních Čechách. Dříve zde byly dvě
vesnice. Po atentátu na Heydricha, nacisté zničili obě vesnice a zabili většinu
obyvatel. Muže, ženy, děti. Pomník byl postaven roku 2000. Nacisté Lidice a Ležáky
vymazali z mapy. …..
8. Mariánské Lázně je krásné lázeňské město s historickým centrem. Leží na západě
Čech. Jsou zde léčivé přírodní prameny, ze kterých se vyrábí minerálky. Lázeňské
oplatky jsou jedním ze symbolů Mariánských Lázní. Ve městě je několik známých
lázní, například Římské. ……
9. Sněžka je nejvyšší hora České republiky. Leží v Krkonoších na severním vrcholu Čech.
Její vrchol je na hranici s Polskem. Hora měří 1603 metrů. …….
10. Petřínská rozhledna je nejvyšší rozhledna v Praze. Je velmi turisticky oblíbená pro
svůj překrásný výhled na Prahu. Je to menší kopie Eifellovy věže. …….
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