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VL5 – Písemný test – týden 6.4. – 12.4.2020 ČITELNÝ PODPIS: …………………………………………………… 

Vážení žáci. Vyzkoušejte si prosím motivační test z probraných vědomostí. Pište čitelně! Po vypracování 

poproste rodiče o vyfocení této jedné strany (A4) testu do chytrého telefonu (nebo dle možností 

poproste o naskenování). Poté poproste o vložení fotky/skenu do přílohy emailu a o zaslání do 

následující neděle na můj email:  radekpavli@seznam.cz    Děkuji. 

 

1) Díky pozůstatkům sopečné činnosti máme v Karlovarském kraji mnoho termálních 

pramenů využívaných v lázeňství. Napiš názvy lázeňských měst Karlovarského kraje: 

a) K…………………………………………………  V .…………………………………………… 

b) M………………………………………………..    L .……………………………………………. 

c) F…………………………………………………  L………………………………………………. 

 

2) Doplň název národního parku v Plzeňském kraji: 

V Plzeňském kraji leží NÁRODNÍ PARK:     Š ………………………………………………… 

 

3) Doplň. V MOSTECKÉ PÁNVI se těží: H………………………………………… U……………………….. 

 

4) Doplň. V Mladé Boleslavi se vyrábí: A…………………………………………………………………….. 

 

5) V Plzeňském kraji vzniká soutokem řek: Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava řeka: 

 

B………………………………………………………………. 

 

6) Dopiš k městu kraj, ve kterém leží: 

a) Jihlava - ………………………………………………………. 

 

b) Brno - …………………………………………………………… 

 

c) Plzeň - …………………………………………………………… 

 

7) U města Mělníka se vlévá řeka Vltava do řeky:  L……………………………………………………. 

mailto:radekpavli@seznam.cz
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 (6.4. – 12.4. - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – číst a doplňovat informace) 

VLASTIVĚDA 5 – Pracovní listy - ON–LINE – KRAJE ČR – Opakování 

ÚKOL 1: Pokud máš přístup k internetu, podívej se na výukový odkaz na webu 

WWW.SKOLAKOV.EU a pracuj podle návodu: 

 

1) https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm 

2)  https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html 

 

Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí 

a vypracujte případné úkoly a pracovní listy. Tímto procesem si přirozeně učební látku zapamatujete.  

 

Nové učivo zápis: KRAJE ČR – 7) Liberecký kraj  Čti učebnici 18. str. 

Krajské město: Liberec 

 

Další města Libereckého kraje:  

ÚKOL 1: Z mapy na straně 18. v učebnici napiš a nauč se 5 měst Libereckého kraje: 

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

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

 

Povrch: Česká tabule, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj 

ÚKOL 2: Na mapě na straně 18. v učebnici si vyhledej uvedené útvary povrchu tohoto kraje. 

 

Vodstvo:  -řeky Jizera a Ploučnice === jsou přítoky Labe 

  -řeka Nisa ústí v Polsku do Odry 

  -Máchovo jezero = rybník – uměle vytvořen 

 

Hospodářství: - textilní průmysl 

  - bižuterie (Jablonec nad Nisou) 

  - výroba skla (Nový Bor, Liberec) 

 

 

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html
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(6.4. – 12.4. - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – číst a doplňovat informace) 

Nové učivo zápis: KRAJE ČR – 8) Královéhradecký kraj   Čti učebnici 20. str. 

 

Krajské město: Hradec Králové 

 

Další města Královéhradeckého kraje:  

ÚKOL 1: Z mapy na straně 20. v učebnici napiš a nauč se 5 měst Královéhradeckého kraje: 

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

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

 

 

Povrch:  - Krkonoše – nejvyšší hora ČR – Sněžka 1603 m n. m. 

  - Orlické hory 

  - Polabská nížina 

  - Prachovské skály 

  - Broumovsko 

 

Vodstvo:  - řeka Labe – pramení v Krkonoších 

  - řeka Úpa a Metuje – přítoky Labe 

  - řeka Orlice – přítok Labe 

  - řeka Cidlina – přítok Labe 

  - vodní nádrž Rozkoš 

 

Hospodářství: - Petrof – Hradec Králové – klavíry 

 

Ochrana přírody: - Krkonošský NP 
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(6.4. – 12.4. - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – číst a doplňovat informace) 

Nové učivo zápis: KRAJE ČR – 9) Pardubický kraj   Čti učebnici 22. str. 

 

Krajské město: Pardubice 

 

Další města Pardubického kraje:  

ÚKOL 1: Z mapy na straně 22. v učebnici napiš a nauč se 5 měst Pardubického kraje: 

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

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

 

 

Povrch:  - Orlické hory – Hrubý Jeseník - Králický Sněžník – Českomoravská vrchovina:  

– Železné hory - Žďárské vrchy  

 

Vodstvo:  - řeka Morava – pramení pod Králickým Sněžníkem 

  - řeka Chrudimka – přítok Labe 

  - řeka Svitava 

  - řeky Divoká a Tichá Orlice – tvoří řeku Orlici  

 

Hospodářství: -chemie – Paramo Pardubice – oleje do automobilů 

  -tepelné elektrárny 

  -strojírenství 

 

 


