
VL5, (4.5. – 10.5. - Prosím celé vytisknout, pročítat v kombinaci s učebnicí a vlepit do sešitu – nebo založit)  

 
VL5, OPAKOVÁNÍ MINULÉ LÁTKY: KRAJE ČR 

ÚKOL 1: DOPLŇ:  a) Řeka Bečva se vlévá do řeky: M………………………………………………………………. 

   b) Vrchol Radhošť patří do pohoří: M………………………………  B………………………. 

   c) Lázeňským městem Zlínského kraje jsou: L………………………………………………. 

   d) Ostrava je krajským městem kraje: M…………………………………………………….. 

   e) V Oderských vrších pramení řeka: O………………………………………………………… 

ÚKOL 2: Práce s mapou. Na mapě v UČEBNICI na s.6. si postupně ukaž všechny kraje a krajská města. 

Nový zápis: EVROPA = SJEDNOCUJÍCÍ SE SVĚTADÍL   

Do kterých mezinárodních organizací a společenství patří ČR? UČEBNICE s.44. 

- OSN = Organizace spojených národů = dbá na zajištění míru a bezpečí ve světě 

- UNESCO = organizace chránící unikátní kulturní a přírodní památky 

- Dětský fond (UNICEF) = organizuje a financuje pomoc ohroženým dětem 

- Severoatlantická aliance (NATO) = vojenská organizace zajišťující mír a bezpečnost (Opakování: O organizaci 

NATO jsme si ve vlastivědě povídali v období „Dnů NATO“ na podzim ve 4. i 5. ročníku) 

- Evropská unie (EU) = společenství spolupracujících států v Evropě – v hlavním městě Belgie v Bruselu je mnoho 

institucí EU (Opakování: S EU jsme se ve vlastivědě již seznámili ve 4. ročníku) 

ÚKOL 1: V UČEBNICI na straně 45. si prohlédni mapu Evropy. Ukaž si sousední země ČR a přečti 

názvy jejich hlavních měst. 

Zápis: NAŠI SOUSEDÉ (Opakování: Již známe z vlastivědy 4. ročníku) 

Slovensko = hlavní město: Bratislava 

Polsko = Varšava 

Německo = Berlín 

Rakousko = Vídeň 

Zápis:  1) SLOVENSKO Pročti si text, ukaž si obrázky a pracuj s mapou na straně v UČEBNICI 46.-47. 

- hlavní město = Bratislava 

- 1.1.1993 – vzniká samostatný stát Slovenská republika rozdělením Československa (Opakování: Již známe) 

- asi přibližně 5. milionů obyvatel 

- Města: Žilina, Trenčín, Košice, Prešov… ÚKOL 2: Na mapě v UČ. s. 46. si ukaž jednotlivá města. 

- Povrch: pohoří – Karpaty, část: Vysoké Tatry – nejvyšší vrchol: Gerlachovský štít (2655 m n.m.) 

- Vodstvo: řeky Dunaj, Váh 

- Turistika: Demanovská /demenovská/ ledová jeskyně v Nízkých Tatrách, lázně Piešťany … 


