
 

 

        Distanční výuka  8.2.  a  9.2. 2021 

STŘEDOČESKÝ  KRAJ  / učebnice strana 6, 7 / 

 
Středočeský kraj leží ve středních Čechách. 

 

Hlavní  město :  PRAHA 

 

Další významná města : 

KUTNÁ  HORA – ve středověku hornické město, těžilo se tam stříbro, razily mince 

                                pražské groše,  město je pod ochranou UNESCO 

 

KLADNO –  ocelárny 

                       nedaleko Kladna / 7 km/ se nacházejí LIDICE 

 

MLADÁ  BOLESLAV -  automobilka „Škoda auto“ 

 

KRALUPY  NAD  VLTAVOU  - chemická továrna  na výrobu kaučuku 

 

Řeky :      VLTAVA, LABE,  vodní přehrady na Vltavě ORLÍK, SLAPY, 

                BEROUNKA, SÁZAVA 

 

Přírodní krásy :    CHKO  Křivoklátsko, Český kras 

 

Přírodní zdroje :   Kladno – ložiska černého uhlí, které se již netěží od roku 2002 

 

Poznámka :    Všechna zmíněná místa najdeš na mapě, učebnice str. 6 

 

Významné osobnosti : 

Josef  Kajetán Tyl,  Josef Lada,  Antonín Dvořák,  Jakub Jan Ryba 

 

 

 

 Úkoly : 

 -   přečti si pozorně kapitolu o Středočeském kraji 

– přečti si, kdo byly významné osobnosti na str. 6 

– ústně si zodpověz otázky 1 až 5 na straně 36 

– prohlédni si obrázky významných míst Středočeského kraje na straně 7 

–  

Do vyhledavače Google si vlož: výklad znaku Středočeského kraje, zde zjistíš   

      jakou mají symboliku jednotlivé části  znaku. 

 

PS strana č. 9 

1. Na volné řádky si napiš nadpis   Významná místa Středočeského kraje. 

           Opiš významná místa z učebnice na straně 7. 

2. Cv. 1 -  doplň si názvy řek podle mapky v učebnici na str. 8 

 



 

KARLOVARSKÝ  KRAJ / učebnice strana 8,9, / 

 
Karlovarský kraj je nejzápadnějším krajem ČR. 

 

Nejvýznamnější města tohoto kraje , jsou to lázeňská města : 

KARLOVY  VARY,  FRANTIŠKOVY  LÁZNĚ,  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 

JÁCHYMOV, LÁZNĚ KYNŽVART 

 

KARLOVY VARY – výroba světově proslulého porcelánu 

 

Řeky :   OHŘE 

 

Pohoří :  KRUŠNÉ  HORY,  DOUPOVSKÉ  HORY, ČESKÝ  LES 

 

Přírodní zdroje :   hnědé uhlí, keramické jíly 

 

Poznámka :    Všechna zmíněná místa najdeš na mapě, učebnice str. 8 

 

Významné osobnosti : 

Johann Wolfgang Goethe 

 

 

_______________ 

Úkoly: 

– přečti si pozorně kapitolu o Karlovarském  kraji 

– přečti si, kdo byly významné osobnosti na str. 8 

– prohlédni si obrázky významných míst Karlovarského  kraje na straně 9 

– Do vyhledavače Google si vlož: výklad znaku Karlovarského kraje, zde zjistíš 

jakou mají symboliku jednotlivé části  znaku. 

 

 

PS strana č. 10 

 1. Na volné řádky si napiš nadpis   Významná místa Karlovarského kraje. 

     Opiš významná místa z učebnice na straně 9. 

 2.  Cvičení 2 – doplň si názvy lázní podle učebnice str. 8 

 

 

 

 

 

 

 


