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MĚL BYCH ZNÁT: 

 

- Rozumět základním zeměpisným termínům 

- Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich využití 

- Co bylo vytvořeno přírodou - příklady co bylo vytvořeno člověkem – příklady 

- Rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí – příklady 

- Získat osobní představu o prostředí, které nás obklopuje 

- Seznámit se s zeměpisnou polohou a rozlohou České republiky a sousedními 

státy 

- Znát přírodní podmínky ČR a popsat její povrch 

- Vyhledat na mapách jednotlivé kraje ČR 

- Najít a popsat území svého bydliště 

- Naučit se orientovat v terénu pomocí mapy a buzoly 

- Ovládat zásady bezpečného pohybu ve volné přírodě 
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Křížovka – co si pamatuješ z učiva vlastivědy? 

1. Sousední stát na severu našeho území. 

2. Pohoří při hranicích s Německem. 

3. Název největšího letiště u nás. 

4. Řeka protékající Prahou. 

5. Město na Severní Moravě, u kterého se těží černé uhlí. 

6. Hlavní město Rakouska. 

7. Název nejteplejší oblasti Čech v okolí řeky Labe. 

8. Zvíře zobrazené na malém státním znaku.  

9. Doplň: koruna, žezlo a jablko jsou korunovační ….. 

          

 

                                          

1. 

2.       

3.  

4.                                                

      5.                                         

      6. 

      7.  

      8. 

      9. 

                                                    

TAJENKA:        

   Pokud se ti podařilo vyluštit křížovku, jistě také víš, ve kterém světadílu leží Česká 

republika. Jeho název doplň do prázdných políček balónu. A vydej se na velkou 

zeměpisnou cestu, obletíš celý svět!!! 
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Země jako planeta 

1/ Oprav popletené věty: 

Země je hvězda.  

Slunce obíhá kolem Měsíce.  

Země obíhá kolem Měsíce.  

Glóbus má tvar krychle.  

Život existuje na všech planetách sluneční soustavy.  

 

 

2/ Doplň názvy pohybů Země a časové údaje: 
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ZA: 
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3/ Doplň, v kterých měsících roční období začínají. 

    Stromy vybarvi podle ročních období. 

 

 

          

 

Začíná:           

 

TEĎ MÁME U NÁS                      
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SVĚTADÍLY A OCEÁNY 
 

 
 
1. Vybarvi podle mapy světa: Ameriku červeně 
                                                     Evropu modře 
                                                    Austrálii zeleně 
                                                       Afriku černě 
                                                          Asii žlutě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Doplň podle čísel z mapky názvy oceánů: 

1.      
                            2.      

3.      
4.     

     
 
                       
3. Jak se jmenoval objevitel Ameriky?  

Jak se jmenovala jedna z jeho lodí?  
 

             

 

 



                                                                                                       

                                                                                                                                           

Mapa světa 

 

1. Doplň: 

Část pevniny, kterou ze všech stran obklopuje voda je    

Oceány a moře často zasahují do pevniny a tvoří  

Pevnině, vybíhající daleko do moře, se říká  

2.  Představ si, že jsi trosečníkem na pustém ostrově. Zorientuj se a odpověz na 

otázky: 

Co všechno budeš potřebovat, abys přežil?  

Jak si pustý ostrov představuješ?                                            .                                  

Kolik zálivů má pustý ostrov?   

Kolik poloostrovů vybíhá z pustého ostrova?     

Na které světové straně od ostrova leží několik malých ostrůvků?  

Na kterou světovou stranu bys plul, aby ses zachránil?   

Proč?   

Viděl jsi film o nejznámějším trosečníkovi Robinsonovi?  
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Zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky 

1. A – Vybarvi rovník červeně, severní polokouli modře, jižní polokouli žlutě. 

B – Hlavní poledník vyznač hnědě, východní polokouli červeně a západní zeleně. 

                              a/         S                                                             b/  hlavní pól             

                                          

 

Rovník       Z                                          V                                                                      

   

 

                                         J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                 

2. Škrtni chybná tvrzení. Odpověď zdůvodni.                                                                      

Rovník není kružnice je to bod. Poledníky se zkracují směrem k pólům. 

Nejdůležitější poledník se jmenuje nultý. Zeměpisná síť je tvořena póly a 

rovnoběžkami. Amerika leží na západní polokouli. Poledníky jsou všechny stejně 

dlouhé. Evropa leží na jižní polokouli.  

 

3. Na obrázku je mapa Asie. Světové strany určujeme podle rovnoběžek a poledníků.  

a) Na obrázku ukaž rovnoběžky a podle nich směr západ – východ 

    b) Ukaž poledníky a podle nich směr sever – jih 

    c) Nakonec napiš tužkou do okének, který směr ukazují šipky 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               

DRUHY MAP, MĚŘÍTKO 

1. Doplň do textu slova z nápovědy: 

 

Mapa je zmenšený            povrchu Země. Práci při vzniku map usnadňují počítače,                                

a družice. Měřítko mapy vyjadřuje                  oproti skutečnosti. Soubor map se 

nazývá         .                                 mapy znázorňují přírodní podmínky území. 

(nápověda: zmenšení, obraz, atlas, letadla, obecně zeměpisné) 

 

2. Vylušti:  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

1. Největší planeta sluneční soustavy (najdi v atlase) 

2. Soubor map 

3. Na zemský povrch dopadá sluneční …….  

4. Oceán, který leží mezi Afrikou, Asií a Austrálií 

5. Na noční obloze vidíme …… 

                                                               

jsou mapy zobrazující malé území (např. 

města), lze na nich přesně měřit vzdálenosti. 

Na konci školního roku budeš pracovat 

s plánem Chebu. 
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Mapový klíč (značky) 

 

1. Podle mapy světa urči, kterými světadíly protékají řeky: 

Amazonka –  

 

Nil –  

 

Dunaj –  

 

Mississippi –  

 

2. Podle vysvětlivek v atlasu světa nakresli k jednotlivým pojmům správné 

značky:  

Jezero                                         černé uhlí 

 

státní hranice                               textilní průmysl 

 

bažiny                                          chov velbloudů 

 

přístav                                          pěstování ovoce 

 

pěstování tabáku                         letiště 

 

písečná poušť                              banánovník 

 

3. Pro uvedené pojmy vytvoř vlastní mapové značky, pak porovnej se spolužáky: 

Obchod 

 

Škola 

 

Hotel 

 

Parkoviště 

 

Koupaliště 
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Výškopis 

1. Doplň:  

Nadmořská výška je výška daného místa měřená od  

Krajina do 200m  nadmořské výšky se nazývá  

Na mapě je vyznačena              barvou. 

Krajina od 200m n. m. se nazývá  

Barevně je na mapě vyznačena odstíny           barvy. 

Čím je pohoří vyšší, tím je hnědá barva na mapě  

 

2. Podtrhni správný výraz: 

Vrstevnice jsou čáry, které spojují:   nejnižší místa na mapě 

                                                          nejvyšší místa na mapě 

                                                          místa o stejné nadmořské výšce 

3. Spoj pojmy do dvojic: 

 

 

 

 

 

 

4. A) jakou barvou jsou vyznačeny vrstevnice v ukázce turistické mapy 

v textu? Obkresli stejnou barvou vrstevnice v následujícím obrázku.                                              

B) urči přibližnou nadmořskou výšku vyznačených bodů: 

      A              m n. m.        B            m n. m.        C                m n. m.                                                                                         

                 D              m n. m.        E            m n. m.        F                m n. m.  

 

 

 

 

 

 

Prudký svah 

Mírný svah 

Vrstevnice jsou daleko od sebe - řidší 

Vrstevnice jsou blízko u sebe - hustší 



 

Orientace mapy vzhledem ke světovým stranám. 

1. V hadovce postupně vyškrtej názvy hlavních i vedlejších svět. Stran. 

Zbylá písmena postupně doplň do tajenky.                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Tajenka:  

 

a) Vysvětlete, k čemu slouží a kde ji naleznete:  

                 

 

b) Doplňte názvy hlavních a vedlejších světových stran. Jejich zkratky 

správně umístěte do směrové růžice. 

                                                                                                              

S                                 SZ                                                  

J                                 SV                                                           

Z                                 JZ                                     

V                                JV                                         
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2. Pod obrázky napiš, kterou světovou stranu ukazují šipky 

 

 

 

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

 

 

 

3. Do mapky doplň sever, jih, západ, východ. 
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Práce s turistickou mapou 

Na tabuli nakresli značky   

  

                         Rozhledna 

                         Zřícenina 

                         Muzeum 

                         Chráněné území 

 

Vyhledej v ukázce turistické mapy a odpověz na otázky: 

1. Jakou nadmořskou výšku mají: Fojtovský vrch  

  Zaječí hora  

                                                     Havraní vrch  

                                                     Rudenský špičák  

                                                     Javorník  

2. Jak se jmenuje řeka protékající obcí Nejdek?                                                             

3.Který potok se do ní vlévá?                                                                                     

4.Jak se nazývají vodní nádrže této oblasti?                                                              

5.U které obce se nachází zříceniny?                                                                               

6.Jak se jmenuje chráněné území oblasti?                                                                     

7.Jakou nadmořskou výšku má rozhledna u tisovského vrchu?                                   

8.Jaké druhy stromů převládají u hutnického vrchu?                                                  

9.V které obci můžeme navštívit muzeum?                                                              

10.Jak se jmenuje největší město oblasti?                                                               

11.Jak se jmenuje cesta mezi vlčí a zaječí horou?  

  

 

 

    



Komunikační geografický jazyk                                                                        PL 13/c             

 

SEBEHODNOCENÍ  ŽÁKA 

                                               8848m 

 4807m 

1602m 

 

 

  Mt. Everest Mont Blanc Sněžka 

 ano částečně ne 

Učivo jsem zvládl/a    

Rozuměl/a jsem výkladu    

Dával/a jsem pozor    

Učivo  mě bavilo    

Učivo je pro mě těžké    

 

 

1. U vyhovující odpovědi udělej  

2.      Podívej se, ve kterém sloupečku máš nejvíc doplněných  

3.      Nad tímto sloupečkem si hnědou barvou vybarvi horu, kterou se ti     

tentokrát, jako horolezci podařilo zdolat 
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Přírodní a kulturní krajina 

1. a) Doplň názvy typů krajin k obrázkům. 

         b) Obrázky porovnej. Co všechno člověk v kulturní krajině změnil? 

 

 

 

 

 

 

         c) Který z obrázků se ti více líbí? Vybarvi ho. 

 2. Zařaď k jednotlivým typům krajiny vhodné popisy. Vhodný text z nápovědy zapiš 

pod obrázek. Doplň písmena K – kulturní krajina, P – přírodní krajina 

Nápověda:                                                                                                                           

průmyslový závod, pole s obilím, sídliště, písečné duny, stádo skotu, skleník, 

ledovec, dálnice, velehory, vinice, náměstí 
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Tropické pralesy 

 

1. Na obrázku jsou vyznačena čtyři patra deštného pralesa. Přiřaď šipkou ke 

každému patru správný název. 

Keřové patro – šero; mladé stromy.  

Stromové patro – koruny stromů,                                                                                               

které se vzájemně proplétají. 

 

Bylinné patro – šero; byliny, keře. 

 

Vyčnívající velikáni – nejvyšší stromy 

 

2. Na obrázcích jsou někteří živočichové z oblasti tropických pralesů                                    

pod obrázky doplň jejich názvy. 

  

  

 

 

 

 

     R         U                                                                                 T      A 

          U   R 

3. Které další živočichy z této oblasti znáš? Napiš alespoň 3 z nich.                                  

           

4.  Která důležitá rovnoběžka oblastí pralesů prochází?   

5. Která řeka protéká největším tropickým pralesem světa?     
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Savany 

1. Které problémy přináší živočichům v savaně období sucha?                                         

                                     

2. Kdo se čím v savaně živí? Spoj čarou zdroj potravy a živočicha na obrázku. 

(správnou odpověď si můžeš vyhledat v atlasu zvířat) 

 

listy a větvičky vysokých stromů    

tráva 

trnité keře 

mršiny 

masitá potrava 

 

3. Které zvíře se skrývá za stébly trav? Spoj tečky čarou a uvidíš sám.   

Jak se tomuto živočichovi také říká?                                                                                                                                                                                                                                      
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Pouště a subtropy 
 

 

1. Jaká je teplota vzduchu v pouštích? (Využij údaje z učebního textu) 

    Teplota vzduchu ve dne  je          °C. 

    Teplota vzduchu v noci je            °C. 

 

2. Již v dávných dobách převáželi obchodníci drahocenné zboží na tzv. korábech   

    pouště. Který dopravní prostředek se skrývá pod tímto názvem?  

 

3. Pomocí mapy světa urči, ve kterých světadílech leží uvedené pouště, a zařaď je    

   do tabulky do správného sloupečku:    

   Velká písečná poušť, Sahara, Gobi, Velká Viktoriina poušť, Kalahari 

 

 

    Afrika                 Asie              Austrálie 

            

            

                

       

 

 

 

4. Do rámečků nakresli subtropické plody – citrón, pomeranč a hroznové víno. 

   

 

5. Který ze subtropických plodů ti nejvíce chutná? 
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Stepi, lesy mírného pásu 

1. Podtrhni správnou odpověď. 

    Stepi jsou  - oblasti s lesními porosty 

                      - rozsáhlé travnaté pláně 

2. Pod obrázky doplň názvy zvířat, která žijí ve stepích: 

 

 

 

 

                                                                                  

  

3. Zakroužkuj každé třetí písmenko a dostaneš název stepí v Severní Americe.                     

A P P U T R O K É K J R N S I K V E         

 

4. V tajence zjisti, co se z jižní Ameriky vyváží do celého světa. 

 

a) Přes řeku vede  

b) Opak velkého 

c) Pes zahrabal 

d) Zasklený otvor 

                                       Gaučo  

5. Napiš, jaké znáš stromy:                                            

 Jehličnaté Listnaté 

 

                           

 

                                       

                     

6. Který pták zbavuje stromy škůdců a je proto nazýván „ptačím doktorem“?  

 O   T 

M   Ý 

K   T 

O  N     
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Tundra a polární pustina 

 

1. Podtrhni rostliny, které jsou schopny přežít v tundře:  

    Dub, mech, kaktus, lišejník, palma, tráva, smrk 

 

 

2. Jak probíhá léto v tundře? Seřaď a označ správné pořadí vět. 

                  Sluneční paprsky rozehřejí jen slabou část povrchu tundry. 

                  Ke konci léta začne sněžit a celá tundra se zahalí do zimní podoby.                 

           Všechno rychle rozkvete a vytvoří se plody.  

           Slunce po dlouhé zimě začíná hřát. 

 

 

3. Doplň věty: 

    Jižní polární oblast se nazývá                         . 

    Severní polární oblast se nazývá                  . 

4. V rámečku zakroužkuj živočichy, kteří žijí v polárních oblastech. 

    

  žirafa                      tučňák                           kůň                            tygr 

 

               lední medvěd                  prase                      velryba 

 

      tuleň                        klokan                        mrož                           slon 
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5. Doplň tajenku a napiš odpověď. 

                                            T:         

  L      

1.   D     

L   E      

 R  Ž     

     R   

 V   R  B  

 O   Á    

                                                    

    

1. L 

2. Zmrzlá voda 

3. První měsíc v roce 

4. Živočich polárních oblastí 

5. Plachetnici pohání 

6. Největší mořský savec 

7. Tichý, Atlantský, Indický 

 

 

Většinu polárních krajin pokrývá:                    . 
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Význam ochrany přírody 

1. Z nabídky vyber 3 zdroje, které nejvíce znečišťují životní prostředí. 

Průmyslové závody, vodní elektrárny, lesy, automobily, velká města, tepelné 

elektrárny, vytápění uhlím, vytápění plynem 

                                                      

                                                                                                   

2. Vybarvi kontejnery na tříděný odpady, aby odpovídaly skutečnosti 

 

 

 

 

 

3. Barevně podtrhni správné a nesprávné chování návštěvníka v Národním parku. 

    Zeleně – je v národním parku vítán 

    Červeně – může očekávat pokutu za nevhodné chování 

Chodí pouze po vyznačených cestách. 

Odhazuje odpadky v přírodě. 

Dodržuje návštěvní řád. 

Rozdělává oheň. 

Informuje se o zajímavostech. 

Ruší svým chováním. 

Je hlučný. 

Poškozuje značení parku. 

Fotografuje chráněné rostliny. 

Trhá chráněné rostliny. 
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Globální ekologické problémy 

1. Jaké je největší bohatství tropického pralesa? (Odpoví ti tajenka) 

 

1. Listnatý strom 

2. Bílý nerost 

3. Nízká dřevina 

4. Dýcháme 

5. Řeky vylité ze břehů 

 

2. Červeně podtrhni, co škodí oceánu 

          řeky             průmyslové závody             ledovce                 odpadní vody 

                  ropné látky                        srážky                      chemické závody 

 

3. Čistota ovzduší není všude stejná. Zeleně podtrhni, kde najdeme čisté ovzduší. 

           silnice a dálnice                horské louky             rušné ulice             park 

          tovární haly              břehy vodních ploch                zakouřené hostince 

 

4. Co škodí životnímu prostředí? Zakroužkuj správnou odpověď. 

automobily                     ANO – NE           tepelné elektrárny            ANO - NE 

vodní elektrárny             ANO– NE            spalování uhlí                  ANO – NE 

kamióny                         ANO – NE           vytápění plynem              ANO - NE 

 

5. Hlad je vážným problémem lidstva. Ukaž na mapě světadíl, kterého se tento 

problém nejvíce týká.  

 

  U B    

K  E   N  

K  Ř     

  Z   CH  

P  V  O    E   
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SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA 
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Česká republika – náš domov, naše vlast. 

Doplňuj a hledej na mapě: 

1. Na kterou světovou stranu pojedeš z Chebu do Pardubic? 

 

2. Na kterou světovou stranu pojedeš z Chebu do Českých Budějovic? 

 

3. Na kterou světovou stranu pojedeš z Chebu do Františkových Lázní? 

 

4. Vyjmenuj naše státní symboly: 

 

 

 

5. Kde jste viděli státní znak? 

 

 

6. Napiš začátek naší hymny. 

 

 

7. Znázorni standartu prezidenta. 
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Poloha České republiky v Evropě a sousední státy 

 

1. Na mapě Evropy (zeměpisné i politické) si zopakujeme světové strany. 

                                                

          

                                                          

                                                                       

                                                                     

                                                          

 

                                                

  

2. Vyhledejte na mapě Evropy velké státy a určete, ve které části Evropy leží. 

 

         

           

           

           

           

3. Vyjmenujte podle mapky názvy sousedních států. Určete jejich polohu. Ukažte 

jejich hranice a hranice České republiky. 

 

      4. Porovnejte velikost České republiky s velikostí sousedních států. Řekněte, 

které z nich jsou větší. Seřaďte je podle velikosti. 
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5. Jaké barvy má vlajka České republiky? 

 

6. Vybarvi vlajku České republiky. 
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Přírodní poměry ČR – povrch, podnebí a počasí 

 

Ukažte na mapě Polabí, moravské úvaly, Třeboňskou pánev 

Najděte na mapě Středočeskou pahorkatinu 

Najděte na mapě Českomoravskou vrchovinu 

1. V jaké krajině leží vaše město? 

     

2. K typu krajiny připiš správně zeměpisné názvy (Krušné hory, Dyjsko- svratecký  

    Úval, Jeseníky, Českomoravská vrchovina, Šumava, moravské úvaly, Třeboňská  

    pánev, Středočeská pahorkatina, Krkonoše, Polabí, Moravskoslezské Beskydy). 

     Rovina       Pahorkatina 

                                                                                   

                                                                                                     

                                                                                                     

 

      Vrchovina      Hornatina       
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3.  Doplň do obrázku název typu krajiny – jeden příklad z naší republiky, který     

     vyhledáš na mapě. 

     A) Název typu krajiny 

     B) Příklady typů krajin (názvy) z České republiky 

     C) Barevné rozlišení krajin  

 

 

4.  Jaký typ krajiny je v okolí naší obce? 
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 5. Najděte na mapě pohoří Krkonoše, Šumavu, Jeseníky, Beskydy. Vyhledejte                   

        jejich nejvyšší vrcholy a přečtěte si jejich nadmořské výšky. Zapište. 

     Krkonoše                                                    Šumava  

     Jeseníky                                                     Beskydy  

6. Který typ krajiny je v České republice nejvíce zastoupen ? 

     

 

7.  Doplň podle učebního listu: 

     Roviny bývají při toku                              . Pahorkatiny tvoří                                    

                                           povrchu České republiky. V pahorkatinách se nacházejí 

                   ,                           i                       . Vrchoviny jsou pokryty                  

     nebo               .            Naší nejvyšší hornatinou jsou .                     

 

8. Podle obrázku vypočítej a napiš: 

    O kolik metrů leží rozhledna výše než hotel?                             

    O kolik metrů leží památník výše než hotel?                             

    O kolik metrů leží rozhledna výše než památník?                    
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Podnebí a počasí 

1. Vyjmenuj roční období 

       

2. Vyjmenuj měsíce jednotlivých ročních období: 

    jaro –  

    léto –  

    podzim –  

    zima -   

3. Jaké počasí bývá na jaře, v létě, na podzim, v zimě?   

  

     

    . 

     

    . 

4. Kdy začíná: jaro          léto           podzim        zima? 

           

5. Vysvětli podle obrázků na straně 50, jak je možné, že ve stejný den, ve stejnou  

    hodinu na jednom místě pršelo a na druhém sněžilo? 

     

 

6. Společně popište, jaké je dnes počasí. 

    Pokuste se předpovědět počasí na další den. 
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7. Červeně vybarvi část kruhu, která znázorňuje nejteplejší období roku,  

    modře tu část kruhu, kdy je nejchladněji. 

 

  Napiš, kdy začíná: 

Jaro -   

Léto -       

Podzim -        

Zima  -  
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Vodstvo České republiky. 

1.  Vyznač na mapce toky řek modře. Doplň správně jejich názvy. 

     Pracuj s vlastivědnou mapou. 

2.   Napiš, na které řece jsou přehrady Lipno a Orlík.                        

3.  Zakresli hnědě a doplň názvy pohoří, ve kterých pramení řeky Vltava a Labe. 
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4.  Doplň směrovou růžici. Podle mapy urči, kterým směrem tečou některé naše řeky. 

     Zapiš zkratkami světové strany.                 

  

                     Morava:      

                     Odra:                         

                     Svratka:                        

                     Ohře:                           

                     Berounka:                                         

 

5.  Vylušti křížovku: 

     1) Řeka přitékající do Plzně ze západu.  

     2) Jediná řeka, která opouští Plzeň.  

     3) Řeka pramenící v Oderských vrších.  

     4) Řeka pramenící na Šumavě.   

     5) Řeka pramenící v Českém Lese.    

     6) Polabí se rozkládá kolem řeky …  
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6. V obrázcích se skrývají názvy našich velkých řek. Písmenka se pomíchala.                       

    Slož z písmen správné názvy a napiš je.        

                                                      

B E L A      

D O R A     

H O Ř E     

J E D Y     

 

                                                         

                                                                      

                                                        

                                         

7.  Hádanka: 

      Co to může být? 

      Hodně vody pohromadě, 

      v létě se v ní koupáme, 

      plavu si tam, plavou jiní, 

      i ryby tam chytáme.                       

 

 

 

 



Česká republika                                                                                                PL 35/c 

 

SEBEHODNOCENÍ  ŽÁKA 

 



Česká republika                                                                                              PL 36 

Obyvatelstvo České republiky 

1.  Doplňte: 

     Nejvíce lidí žije ve                               a jejich okolí. Hustě osídleny jsou oblasti      

      

     Nejméně osídleny jsou                            a                          oblasti. 

2.  Doplňte a dokončete věty: 

     Ve městech se soustřeďují   

     Jsou zde                                                                       Podniky služeb, například 

      

3.  Doplňte a zopakujte si: 

     Hlavní město naší republiky je . 

     Prezident ČR se jmenuje  

     Přítomnost prezidenta republiky na pražském hradě je označena vztyčením    

      

    Pod státním znakem je heslo 

4.  Označte na mapce nejhustěji zalidněné oblasti (města). 

    

5.  Vyjmenuj hlavní znaky národa. 

     . 
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Hospodářství – nerostné suroviny 

1. Rozděl následující přírodní zdroje do dvou skupin, podle toho, zda jsou  

    obnovitelné nebo neobnovitelné 

   Ropa, dřevo, plyn, vlna, cihlářská hlína, len, kámen, obilí, ovoce,                

   vápenec, keramické suroviny, brambory, luštěniny. 

 

PŘÍRODNÍ ZDROJE 

 

obnovitelné                          neobnovitelné 

         

        

          

          

          

       

         

 

2) Podle učebnice a vlastivědné mapy zjisti: 

a) ve kterých oblastech máme největší bohatství lesů 

    

b) kde se těží a zpracovává vápenec 

    . 

c) kde jsou v naší republice nejúrodnější zemědělské oblasti 
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3.  Doplň (hlíny, dřeva, vápence, ovce, stavební materiál, maso, vepři, krávy, ovce,  

     kuřata). 

     K výrobě vápna a cementu se používá 

     Dřevo je také:                                 

     Papír se vyrábí ze:                

     Keramické předměty se vypalují z:         

     Pro vlnu se chovají:    

                                                                   se chovají také pro:          

4.  Doplň názvy paliv, která se těží ve vyznačených oblastech. Napiš, k čemu se  

     používají.                                                      

 

                                                       

5.   Elektřina se vyrábí různými způsoby. Napiš, které druhy elektráren znáš. 

     

        

6.   Napiš názvy elektrických spotřebičů, bez kterých by ses jen těžko obešel. 

       … 
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SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA 
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Průmysl a zemědělství 

 Vyhledejte na mapě oblasti těžby keramických surovin u nás a zapiš. 

. 

 Které výrobky sklářského průmyslu máte doma a ve škole? 

 

1.   Přiřaď správně suroviny: hlíny, dřevo, vápenec, len, bavlna, salám, rohlík,         

      pískovec, štěrky, maso, kámen, těstoviny, silon. 

      Průmysl: 

 stavební   potravinářský  textilní 

  

  

 

 

  

  

2.   Doplň do vět: 

      Nížina kolem řeky Labe se nazývá    

      Nížiny kolem řeky Moravy se nazývají   

           

           

       V nížinách se pěstuje  
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Kraje České republiky 

1. Do slepé mapky krajů doplň název kraje a krajského města.  

 

2.  Ukaž a napiš lázeňská města v Karlovarském kraji. 

      

     Která řeka protéká Karlovarským krajem?         

      V Karlových Varech se do Ohře vlévá řeka   

      Krajské město Karlovarského kraje jsou  

      Ve kterém pohoří leží                     Jáchymov?  

      U města                             se těží hnědé uhlí? 

      Chebem protéká řeka    
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Pro bližší určení polohy vaší krajiny v ČR využijeme světových stran. 

 

 

 Ukažte, ve které části Čech, Moravy a Slezska se vyskytují tato města. Spoj je 

čarou a ukaž na mapě. 

 Cheb    severní Čechy 

 Praha    Slezsko 

 Brno    střední Morava 

 Ostrava   jižní Čechy 

 Liberec   střední Čechy 

 Olomouc   jižní Morava 

 Písek     západní Čechy 

 Na jakou světovou stranu pojedeme:  Z Plzně? Z Chebu? 

 do Prahy    -     do Karlových Varů        -  

 do Chebu   -      do Pardubic                   -  

 do Klatov    -     do Českých Budějovic  -  

 do Tábora   -    do Ostravy                  -   
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Naše příroda 

    Každá krajina je něčím významná. Krajiny se liší nejen přírodou, ale i způsobem 

života lidí. 

   Čím je významná vaše krajina? Správně přiřaď. 

- Průmyslová výroba v závodech 

- Služby pro obyvatele, obchody 

- Pěstování zemědělských plodin a chov dobytka 

- Těžba dřeva v lesích 

- Lázeňská léčba 

- Hustá síť silnic a železnic 

- Těžba surovin pro průmysl a výstavbu 
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Životní prostředí u nás. 

1.    Co všechno může způsobit znečištění ovzduší a znečištěná voda? 

        

Zvýšená nemocnost lidí 

Odumírání lesů 

Vymizení některých druhů rostlin a živočichů 

Úhyn ryb 

Znemožnění koupání v přírodě 

Nedostatek pitné vody 

    Vypište odpovědi, které se vztahují ke krajině, ve které žijete. 

       

       

      

       

2.    Pomáhal jsi při sázení stromků? Kdy a kde? 

        

3.   Pěstujete sami nějaké rostliny? Proč? 

       

       

4.   Ukaž a vyjmenuj oblasti se zdravým životním prostředím. 
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Kulturní a historické zajímavosti 

 Kde v našem městě najdeme pamětní desky, síně a pomníky? 

 

            

 Řekni, kde jsi viděl u cesty kapličku? 

 

 Znáš některý kostel? Navštívil jsi ho? Který? 

 

 Jak se nazývají stará historická venkovská stavení? 

                                           

      

 Které stavební slohy známe u měšťanských domů  

        

                                                      

 

 Nakresli románské okno.    

 

                                                           

 Nakresli gotické okno. 

 

      

 Nakresli renesanční okno. 

 

                                                   

 Nakresli barokní okno. 
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Hlavní město České republiky – Praha. 

1.    Jak se jmenuje naše hlavní město?       

       Která řeka protéká tímto městem?       

       Kde tato řeka pramení?           

       Vyjmenuj vodní nádrže na Vltavě.    

       Vyjmenuj dvě řeky, které tvoří soutok.  

       Jak se jmenuje vrch, kde byl postaven Pražský hrad?   

       Vyjmenuj první pražská města.   

        

       Který břeh Vltavy byl dříve osídlen? Proč?       

        

       Kde se v Čechách prvně použila malta?     

        

2.    Napiš, co je na vystavených obrázcích: 
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Náš kraj. 

1.  Napiš, ve které části naší republiky žiješ. 

      

2.  Vyznač na mapce přibližně náš kraj. Vyznač čtverečkem město Karlovy Vary 

    a  kolečkem (tečkou) Cheb.  

 

3.   Doplň nejbližší názvy měst nebo vesnic. 

                                                                   S  

                                        SZ                                         SV            

 

                                   Z                                                            V     

 

                                           JZ                                         JV       

 

                                                                    J         

4.   Co se nachází v naší krajině kolem Chebu? Doplň sám (průmysl, železniční a    

      autobusová doprava, lesy, lázně, obchody, historické památky, divadlo, 

muzeum). 

      U Chebu ještě máme  
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Práce s mapou místní krajiny 

 Najdi na mapě Cheb  

 Ukaž hranice Chebska se Spolkovou republikou Německo. 

    Podíváme se na značky na mapce Cheb a okolí. Některé si zakreslíme: 

 

Zapamatujeme si i značky, které jsme si nenakreslili. 

 Vyhledej přehradní nádrže, kolik jich je na mapce? Na kterých řekách? 

    

                                                       

    Najdi hraniční přechody a zapiš. 

 

 Najdi muzea a zapiš, kde jsou. 

            

 Kde jsou kempy? 

   

 Napiš, kde jsou hrady. 
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 Která jsou nejvyšší místa na Chebsku? 

 

 Vypiš místa, kde jsou zámky.  

 

 Na sever od Aše leží tato místa: 

 

 Na východ od Františkových Lázní leží: 

 

 Na východ od Chebu je: 

 

 Na západ od Sokolova je: 
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Práce s mapou místní krajiny 

Mapa Chebu a okolí 
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Plán Chebu 

 

1.   Znázorni: 

 Autobusové nádraží           

 Čerpací stanice                  

 Divadlo                              

 Hrad                                   

 Parkoviště                          

 Hotel                                  

 Kostel                                 

 Nemocnice                         

2.   Práce s plánem Chebu: 

 Najdi Kostelní náměstí – naši školu. 

 Najdi náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 

 Najdi ulici, kde bydlíš. 

 Najdi nemocnici.  

3.    Zapiš ulice, kterými dojdeš na nádraží od naší školy: 

       Kostelní náměstí –  

          

4.    Zapiš ulice od hotelu Hvězda do nákupního střediska Tesco: 

        

5.    Zapiš ulice z nemocnice do Karlovy ulice: 
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Závěrečné opakování  

1.    Na mapě světa vyhledej všechny světadíly. Každý světadíl na obrázku má své  

       číslo, přiřaď číslo světadílu k jeho názvu.                          

                                                                                             

Příklad: Jižní Amerika1                               

Asie                                                                             

Evropa       

 Afrika                

 Austrálie         

Severní Amerika  

Antarktida       
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2.    Písmenkový kvíz 

       Přečti si otázky, u každé zakroužkuj jednu odpověď: 

      D – Džungle je:  a) malá loďka 

    b) oblast, porostlá neprostupnými porosty 

    c) pohoří v Asii 

      G – Gazela je:  a) město v Americe 

    b) antilopa žijící v oblasti savan 

    c) dívčí jméno 

 

      H – Hyena je:  a) šelma, živící se zdechlinami 

    b) rodná vesnice Rumcajse 

    c) vítr vanoucí v Africe 

      L – Liána je:  a) jméno dívek v Evropě 

    b) hlavní město 

    c) popínavá rostlina 

      Š – Šimpanz je:  a) známá sopka v Americe 

    b) lidoop z rovníkových lesů 

    c) druh želvy 

3)  K obrázkům doplň názvy živočichů ze závorky a přírodní krajinu, ve které žijí: 

       (papoušek, medvěd hnědý, medvěd lední, slon, velbloud, bizon) 
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SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA 
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