POHORIA

Tatry

Malá Fatra

Nízke Tatry

Gerlachovský š. (VT)

Ďumbier (Nízke Tatry)

Babia hora (Orav. Beskydy)

ŠTÍTY/VRCHY

najvyššie

ŠTÍTY/VRCHY

najvyššie

Ostredok (Veľká Fatra) Veľký Choč (Chočské vrchy) Veľký Kriváň (M. Fatra)

RIEKY

najväčšie

Hron

Váh

Dunaj

Veľké Hincovo pleso

Štrbské pleso

Popradské pleso

PLESÁ

najväčšie

JASKYNE

Harmanecká j.

Bystrianska j.

Jaskyňa Driny

Nitriansky hrad

Oravský hrad

hrad Beckov

Vlkolínec (skanzen)

Hronsek (kostol)

Spišský hrad

Bardejov (hist. centrum)

Banská Štiavnica

Levoča (hist. centrum)

Dobšinská ľadová j.

Domica (Jaskyne

(Jaskyne Slovenského krasu)

Slovenského krasu)

Karpatské bukové
pralesy (Vihorlat, Rožok...)

HRADY

UNESCO

kult. pamiatky

UNESCO

mestá

UNESCO

prírod. pamiatky

SKANZEN

múzeum ... dediny

Zuberec (M. oravskej d.)

Vychylovka (kysuckej)

Martin (slovenskej najväčšie)

PRIEHRADY

Oravská p. (najväčšia)

Liptovská Mara

Zemplínska Šírava

Bratislava

Košice

Prešov

hlavné mesto

sídlo prezident/-ky

parlament, vláda

Bratislavský hrad

hrad Devín

Michalská brána

MESTÁ

naj podľa obyvateľ.

BRATISLAVA

čím sa odlišuje

BRATISLAVA

pamiatky

Štátne symboly

1. štátny znak

2. štátna pečať

3. štátna hymna

št. zástava (pevne spojená

štátna koruhva (zvislá)

Štátne symboly

4. št. vlajka (vztyčuje sa)

so žrďou, odvodená od vlajky)

zákony

Ústava SR (najdôležitejší

parlament (schvaľuje zákony

zákon)

– poslanci Národnej rady SR)

prezidentka (podpisuje)

PRIEMYSEL

najväčšie firmy v SR

Volkswagen

Slovnaft (v BA – spracúva ropu

Samsung Galanta

a plyn, dováža sa z Ruska)

(elektrotechnika)

hutníctvo (železiarne Košice,

jadrové elektrárne

Gabčíkovo (na Dunaji –

Podbrezová, hlinikárne Žiar ..)

(Mochovce, Jaslovské Bohunice)

výroba elektriny, ochrana...)

(vyrábame
najviac áut na 1 obyvateľa na svete)

čo sa ťaží

vápenec (Podbiel, Tisovec...)

magnezit (Jelšava, Lubeník)

hnedé uhlie (Handlová,
Nováky – okolo Prievidze)

dolomit (Rajec, Stráňava)

zlato (Kremnica-Šturec)

bentonit

(Lutila; Stará
Kremnička; Východné Slovensko...)

striebro (Kremnica, Rožňava)

stavebný kameň

soľ (Prešov)
 sme krajina magnezitu
 sme (môžeme byť)
uránovou veľmocou
 máme bohatstvo
podzemných vôd
(minerálne,
geotermálne)

urán (Jahodná pri Košiciach)

ropa, plyn (Gbely)

Slovensko

banské mestá
Banícky orloj – Špania dolina

banícka tradícia SR

Kremnica („zlatá“, naj ťažba

Banská Štiavnica

Banská Bystrica

v Uhorsku 14.st. + striebro; mince)

(najstaršie ban. mesto, „strieborná“)

(„medená“, meď v Španej doline)

