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VLASTIVĚDA 5 – (30.3. – 3.4.) 

(prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – číst a doplňovat informace z UČEBNICE s. 12.)  

Nové učivo zápis: KRAJE ČR – 4) Plzeňský kraj 

Krajské město: Plzeň 

Další města Plzeňského kraje:  

ÚKOL 1: Z mapy na straně 12. v učebnici napiš a nauč se 5 měst Plzeňského kraje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Povrch: Šumava, Český les, Plzeňská pahorkatina 

 

Vodstvo: řeka Berounka ( vzniká soutokem řek: Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava) 

ÚKOL 2: Na mapě v učebnici na straně 12. najdi a zapiš přímý přítok řeky Berounky 

z Karlovarského kraje:  S….………………………A 

- jezera ledovcového původu na Šumavě: např. Černé jezero 

 

Ochrana přírody: CHKO (Chráněná krajinná oblast) Šumava, NP (Národní park) Šumava 

 

Hospodářství:  

- pivovarnictví – výroba: piva - Plzeň 

- těžké strojírenství – Škoda – Plzeň (Transportation) - výroba: lokomotivy, tramvaje, turbíny 

(=velká kola na výrobu elektrické energie) do elektráren  

 

Opakování učiva o Plzeňském kraji: 

ÚKOL 3: Podle mapy na straně 12. v učebnici napiš 4 kraje, se kterými Plzeňský kraj sousedí: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÚKOL 4: Napiš jeden sousední stát ČR, se kterým Plzeňský kraj přímo sousedí: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



2 
 

VLASTIVĚDA 5 – (30.3. – 3.4.) 

(prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – číst a doplňovat informace z UČEBNICE s. 14.)  

Nové učivo zápis: KRAJE ČR – 5)Karlovarský kraj 

Krajské město: Karlovy Vary 

Další města kraje:  

ÚKOL 1: Z mapy na straně 14. v učebnici napiš a nauč se 4 města Karlovarského kraje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Povrch:  

Krušné hory,  

Český les,  

Slavkovský les, 

Doupovské hory – (sopečného původu) 

ÚKOL 2: V učebnici na mapě na s. 14. si najdi a napiš název nejvyššího vrcholu Krušných hor 

s nadmořskou výškou 1244 m n. m.: K………………………………………………………………………… 

Vodstvo: řeka Ohře (= přítok řeky Labe) 

Hospodářství: 

- povrchová těžba hnědého uhlí – Sokolovská a Chebská pánev 

- tepelné elektrárny – spalování hnědého uhlí 

- těžba kaolínu – na výrobu keramiky a porcelánu 

- cestovní ruch a lázeňství 

Opakování učiva o Karlovarském kraji: 

ÚKOL 3: Díky pozůstatkům sopečné činnosti zde máme mnoho termálních pramenů 

využívaných v lázeňství. Najdi na mapě v učebnici s. 14. a napiš názvy lázeňských měst 

Karlovarského kraje: 

1) K…………………………………………………  V .…………………………………………… 

2) M………………………………………………..    L .……………………………………………. 

3) F…………………………………………………  L………………………………………………. 

4) L………………………………………………… K ……………………………………………T 

5) J………………………………………………V 
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VLASTIVĚDA 5 – (30.3. – 3.4.) 

(prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – číst a doplňovat informace z UČEBNICE s. 16.)  

Nové učivo zápis: KRAJE ČR – 6) Ústecký kraj 

Krajské město: Ústí nad Labem 

Další města kraje:  

ÚKOL 1: Z mapy na straně 16. v učebnici napiš a nauč se 6 měst Ústeckého kraje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Povrch:  

Polabská nížina – velice úrodná oblast s černozemí = kvalitní půda 

České středohoří – útvary sopečného původu 

Děčínská vrchovina 

Krušné hory 

Vodstvo: řeka Labe (přítoky Ohře, Ploučnice a Kamenice) 

- nejníže položené místo v ČR – tok Labe u Hřenska 

ÚKOL 2: Vyhledej v textu učebnice s. 16. a napiš nadmořskou výšku toku Labe u Hřenska: 

…………………………………………………………. m n. m.  

Hospodářství: 

Zemědělství – ovocnářství – v Polabí – zahradnická výstava „Zahrada Čech“ – v Litoměřicích 

Průmysl – těžba hnědého uhlí – Mostecká pánev 

Chemie – Ústí nad Labem 

Cestovní ruch – památník – židovské ghetto Terezín, hora Říp 

Opakování učiva o Ústeckém kraji 

ÚKOL 3: Najdi na mapě na s. 16. v učebnici a napiš 3 CHKO v Ústeckém kraji: 

1)………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………….. 

3)…………………………………………………………………………………… 

ÚKOL 4: Najdi na mapě na s. 16. v učebnici a napiš 1 NÁRODNÍ PARK (NP) v Ústeckém kraji: 

……………………………………………………………………………………… 


