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M ĚL BYCH ZNÁT: 

 

- Rozumět základním zeměpisným termínům 

- Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich využití 

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

- Rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí – příklady 

- Získat osobní představu o prostředí, které nás obklopuje 

- Seznámit se se 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úvod do zeměpisu 

 

Milí žáci,  

poprvé se setkáváte s novým předmětem ZEMĚpis. 

Dokážete už podle názvu určit, čím se tento předmět zabývá? 

 

A co se například v hodinách zeměpisu dozvím a naučím? 

- budu vědět víc o naší planetě (10) 

- proč vznikají zemětřesení a sopky (29) 

- proč je v létě teplo a v zimě chladno, proč se střídá den a noc (23+24) 

- dokážu najít různá místa země na mapě (4) 
o poznám přírodu vzdálených zemí (15) 

- budu vědět, kde všude lidé žijí a jak se od sebe liší (10) 

- dozvím se, kde jsou rozvinuté a zaostalé země (25) 

 

ÚKOL: Zakroužkuj postupně z každé věty jedno písmeno. 

            Čísla v závorce ti napovídají, kolikáté písmeno to ve větě je. 

            Zakroužkovaná písmena doplň do věty: 

Na závěr školního roku tě čeká zeměpisná ……………………, při které si budeš moci 

vyzkoušet práci s mapou a buzolou. 

   

Při hodinách zeměpisu  budeš  pracovat   

s  dalšími pomůckami – glóbusem a atlasy. 

 

 

 

Komunikační geografický jazyk                                                                 1   



 

Komunikační geografický jazyk                                                                             2 

 

 

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!!! 

  L    

     U    A 

R  Z    

  L     

 S    V  

V     

P  L     

 E  

 L   O   
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                         ZEMĚ JAKO PLANETA 

Kde jsme? 

Naše země je součástí vesmíru. Vesmír         

je tvořen miliardami hvězd, ale jen některé 

můžeme spatřit pouhým okem. Vesmír si  

můžeme přiblížit pomocí dalekohledů, ve 

výzkumu vesmíru člověku pomáhají i sondy 

a družice (posílají např. fotografie povrchu 

planet. Nejdůležitější hvězdou pro nás je  

Slunce. Jeho záření vnímáme jako světlo a teplo. Bez něho by na zemi neexistoval 

život. Kolem Slunce obíhají spolu se Zemí i další planety. 

 V atlasu najdi názvy dalších planet sluneční soustavy. Kolikátá je Země  

v pořadí planet?  

 

Tvar Země 
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V dávných dobách si lidé představovali, že Země je plochá deska obklopená 

oceánem. Dnes již díky měřením na zemském povrchu i díky družicovým snímkům 

víme, že Země má přibližně tvar koule. Zmenšený model Země se jmenuje Glóbus. 

 

Země v pohybu 

Všechna tělesa ve vesmíru se pohybují, pohybuje se tedy i planeta Země. Vykonává 

dva základní pohyby: 

 

 

 

 Otáčí se kolem zemské osy přibližně za 1 den (24 hodin). Tím se mění 

její osvětlená a neosvětlená část, dochází ke střídání dne a noci. 

 Obíhá kolem Slunce přibližně za 1 rok (365 dní). Důsledkem je střídání 

ročních období. 

 

 

 Vyjmenuj roční období. Kdy jednotlivá roční období začínají?  

V kterém ročním období je nejdelší (nejkratší) den? 

 

           Otázky k opakování: 

1. Jak se jmenuje naše nejbližší hvězda? 

2. Proč je pro nás důležitá? 

3. Jaký má Země tvar?  

4. Co je to glóbus?  

5. Jaké pohyby Země vykonává?  

6. Proč se střídá den a noc?  
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SVĚTADÍLY A OCEÁNY 

 
 Proč je Země nazývána modrou planetou?  

 
Na glóbusu i na mapě světa jsou modrou barvou znázorněny velké vodní plochy – 
oceány. Menší části oceánů se nazývají moře. 
 

 Podle mapky vyjmenuj všechny oceány, ukaž je na Glóbusu i nástěnné mapě. 

 Jakými barvami je na mapě znázorněna pevnina?  
 

Velké části pevniny se nazývají světadíly. Je jich celkem šest a jsou různě velké. 
 
 Podle čísel v mapce najdi na mapě názvy světadílů. Světadíly jsou seřazeny 

podle velikosti od největšího. Který světadíl je nejmenší?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky: 
1. Který oceán omývá břehy Evropy a Afriky?  
2. Co jsou světadíly?  
3. Který světadíl je největší?  
4. Jak se jmenuje světadíl, který leží na sever od Afriky?  
5. Který světadíl se skládá ze dvou spojených částí?  
6. Který světadíl je pokryt ledovcem (bílá barva na mapě)?  
7. Ukaž na mapě světadíl, ve kterém leží Česká republika. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Zajímavost  
 
Na obrázku je zobrazena Santa Maria – jedna z lodí Kryštofa Kolumba. Kolumbus 
objevil „Nový svět“, jak se Americe zpočátku říkalo. Kolumbus vyplul v roce 1492 
z Evropy směrem na západ s cílem doplout do Indie. Po dlouhé plavbě 
Kolumbovy lodě dopluly k ostrovu „RODAVLAS NAS“ (přečti pozpátku). 
Kolumbus se až do své smrti domníval, že doplul do Indie, proto domorodé 
obyvatelstvo nazval indiány. 
 

 Ukaž na mapě oceán, kterým Kolumbovy lodě proplouvaly. 
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MAPA SVĚTA 

 

 Přečti si úryvek z mýtu o stvoření havajských ostrovů.                                              

Co si představuješ pod pojmem ostrov?                                                                   

Ukaž na mapě tichý oceán. 

 

Slavný mořeplavec James Cook (džejmz  kuk) 

brázdil v 18. Století vody tichého oceánu. 

Zakotvil u Havajských ostrovů. Přečti si úryvky 

z dochovaného lodního deníku: 

…konečně jsme přistáli u břehů ostrova.                                                                                                                                                                                                                                        

Domorodci nás uvítali srdečně a uspořádali 

oslavu…zastihla nás bouře, loď je poškozena, musíme 

se vrátit.                                                                                                                                          

…náš návrat je podivný, nikdo nás nevítá …                                        

…kapitán Cook je mrtev. Ráno za ním přišel kněz a 

zezadu ho probodl. Strhla se krvavá bitka, urychleně 

odplouváme. 

      

Na mapě světa můžeme kromě oceánů                                                                                   

a světadílů najít také ostrovy. Ostrov je                                                                                      

menší část pevniny zcela obklopená vodou.                                                                                

Skupina ostrovů se nazývá souostroví.                                                                                  

Část pevniny, která vybíhá daleko do moře,                                                                                 

tvoří poloostrov. Oceány a moře často                                                                             

zasahují hluboko do pevniny a vytvářejí zálivy.  

 

 Vyhledej na mapě světa: 

Ostrovy – Grónsko, Madagaskar, Havajské ostrovy                                                                 

Poloostrovy – Arabský, Přední Indie                                                                              

Zálivy – Bengálský, Guinejský, Mexický 
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Otázky: 

1. Co je to ostrov, poloostrov, záliv? Ukaž příklady na mapě. 

2. Vyber správnou možnost: 

- Guinejský záliv je součástí oceánu: 

a) Atlantského          b) Tichého                 c) Indického                         

                                                                                         

- Poloostrov přední Indie leží v : 

a) Africe                    b) Americe                 c) Asii     

 

- Ostrov Madagaskar se rozkládá u pobřeží: 

a) Austrálie                b) Afriky                     c) Asie       

 

 Prohlédni si obrázky. Tropické ostrovy jsou často nazývány rájem na 

zemi a navštěvovány velkým množstvím turistů.  

Proč?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZEMĚPISNÁ SÍŤ, POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY 

 

Pod pojmem síť se každému z vás jistě vybaví síť                                                                                                                                                                                                                                                                          

rybářská nebo síť houpací. Ale jak souvisí síť se                                                              

zeměpisem? Co myslíš?                                                     

Při práci s glóbusem či mapou světa jsi určitě 

postřehl(a), že na nich je nakreslena řada čar. A 

právě tyto čáry se dnes naučíme pojmenovat a 

dozvíme se, k čemu vlastně slouží. 

 

Poledníky jsou polokružnice, které spojují oba póly a jsou všechny stejně dlouhé. 

Protože jich je mnoho, lidé je očíslovali. HLAVNÍ POLEDNÍK (také nultý) má číslo 

0°(stupňů) a spolu s poledníkem 180°rozděluje zemi na západní a východní 

polokouli. Poledníky vždy ukazují směr SEVER-JIH. 

 Ukaž na glóbusu a mapě hlavní poledník a západní a východní 

polokouli. 

 

Rovnoběžky jsou kružnice, které se zkracují směrem k pólům (póly jsou už jen 

body). Nejdelší rovnoběžka se jmenuje ROVNÍK, který rozděluje zemi na severní a 

jižní polokouli. I rovnoběžky jsou očíslovány. Rovník má číslo 0°, póly 90°. 

Rovnoběžky vždy ukazují směr ZÁPAD-VÝCHOD.  

 Ukaž na mapě a glóbusu rovník, severní a jižní polokouli.                          

 Ukaž i další důležité rovnoběžky: obratník raka, obratník kozoroha, 

severní polární kruh, jižní polární kruh. 
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Poledníky a rovnoběžky vytvářejí na mapě a glóbusu zeměpisnou síť. Nejsou ale na 

povrchu Země ve skutečnosti vidět! Jsou to pouze myšlené čáry! Každým místem na 

zeměkouli vede pouze jeden poledník a jedna rovnoběžka, které určují zeměpisné 

souřadnice daného místa.  

Poznámka: hlavní poledník se také nazývá greenwichský (grynyčský), protože 

prochází stejnojmennou hvězdárnou v Londýně. 

Pro zajímavost   

Prvním člověkem, který stanul na jižním pólu, byl Roald Amundsen. Ve stejném 

období se pokoušel dosáhnout jižního pólu i Angličan Robert Scott. Jeho expedice 

však dorazila na jižní pól až měsíc po Amundsenovi. Scott při návratu z jižního pólu 

se svými muži zahynul. 

Pokud vypočítáš tento příklad (2000 – 89 =)       dozvíš se, v kterém roce se vše 

událo. Kolik let již uplynulo od dobytí jižního pólu? Na jižním pólu funguje americká 

polární stanice, která byla pojmenována na počest prvních polárníků Amundsen – 

Scott. 

 

Otázky: 

1. Čím je tvořena zeměpisná síť?    

                                                                       

2. Na které polokoule rozděluje zemi hlavní poledník?                                          

 

3. Jak se jmenuje nejdelší a nejkratší rovnoběžka?   

                                                       

4. Ukaž na mapě poledníky: 20°, 60°, 180°. 

 

5. Ukaž na mapě rovnoběžky: 40°, 60°, 90°. 

 

6. Které světadíly leží převážně na severní polokouli?                                              

 

7. Které světadíly leží převážně na východní polokouli?                                                   

 

8. Který světadíl leží na západní polokouli?                                                             
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DRUHY MAP, MĚŘÍTKO 

Už v dávných dobách lidé kreslili na zem trasy svých výprav za zvěří nebo 

jednoduché nákresy svého okolí. To byly předchůdci dnešních map. Nejstarší mapa 

území Čech pochází z 16. století a zachovala se pouze v jediném výtisku.               

 Jaký je rozdíl mezi glóbusem a mapou? Jaká je hlavní nevýhoda 

glóbusu?  

Co je mapa? 

 Mapa je zmenšený obraz povrchu planety země. Je nakreslena tak, jako bychom se 

na zobrazené území dívali z výšky. Bez map bychom se dnes neobešli v mnoha 

oblastech lidské činnosti. Podle map se plaví lodě, využívají je vojáci, nezbytné jsou 

při stavbě silnic a měst. Letecké mapy slouží pilotům, automapy motoristům, zvláštní 

mapy slouží d předpovědi počasí.  

Jak mapa vzniká? 

Dnes práci při vzniku mapy značně ulehčuje počítač. Pomáhají i letadla a družice. 

Území, jehož mapu chceme vytvořit, se nejdříve na snímkuje z letadla nebo družice. 

Objekty ze snímku se pak překreslují do podoby mapy. Snímkování doplňují i měření 

v terénu. 

 

 

 

 

 

Co je měřítko mapy?     

Měřítko mapy udává, kolikrát je dané území zmenšeno oproti skutečnosti. 

Nejpoužívanější je číselné a grafické měřítko.                                                               

Například měřítko 1:100 000 nám říká, že jsou                                                                             

objekty na mapě 100 000krát zmenšeny oproti  skutečnosti.                                               

(1 cm na mapě odpovídá 1km ve skutečnosti)                                            



Mapy velkých území mají zkreslení, to znamená, že nejsou zcela přesné.         
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 Kde je  na mapě umístěno měřítko?  

 Jaké měřítko má mapa světa?  

 

DRUHY MAP 

Existuje velké množství map. Mapy se od sebe liší měřítkem, tj. velikostí území, 

které je na nich znázorněno. Liší se od sebe také obsahem. Mapa světa a České 

republiky, se kterými jsi už pracoval (a), jsou mapy obecně zeměpisné. Znázorňují 

přírodní podmínky území (hory, řeky, pouště atd.) Kromě těchto map se naučíš 

používat i mapy tematické, které se zaměřují pouze na jedno téma (např. mapy 

podnebí, vodstva, obyvatelstva, průmyslu atd.) Soubor map vytváří atlas. 

 

 V úvodu atlasu najdi ukázky jednotlivých map. Porovnej jejich měřítka.  

Řekni, čím se od sebe liší. 

 

Otázky: 

1) Co je to mapa?                                                                                                   

 

2) Komu mapy slouží?                                                                                          

 

3) Jak mapa vzniká?                                                                                        

 

4) Co udává měřítko mapy?                                                                                 

 

5) Jaké znáš druhy map?                                                                                           

 

6) Co je to atlas? 
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MAPOVÝ KLÍČ (ZNAČKY)                                                                                       

K čemu slouží běžný klíč, všichni víme. Mapový klíč je ale jiný, 

„otvírá“ pochopení obsahu mapy. Abychom mohli mapy používat, 

musíme je umět „přečíst“. To znamená, že musíme rozumět 

tomu, co mapy obsahují. 

 Jak jsi při hodinách vlastivědy dokázal na mapě České republiky 

vyhledat hory, řeky a města?  

 

Každá mapa má určitý obsah, který je vyjádřen smluvenými značkami, kterým 

se také říká mapový klíč. Význam značek najdeme ve vysvětlivkách každé 

mapy. Pomocí značek je na mapě zachycen polohopis – řeky, jezera, rybníky, 

silnice, města a vesnice a mnoho dalších objektů. Vysvětlivky jsou umístěny 

v úvodní části atlasu světa. Na různých mapách ale nemusí být stejné objekty 

zakreslené stejnou značkou!                                                                                                                

Příklady značek z atlasu světa 

- Města jsou na mapě znázorněna pomocí kroužků nebo různě velkých 

vybarvených ploch 

 

Na vlastivědných mapách můžeme najít značky přírodních zajímavostí a 

památných míst, např.: 

 

 

   Otázky: 

1. Co je to mapový klíč?  

2. Kde v atlase najdeš smluvené značky (vysvětlivky)?                                                                                           

3. Která značka se používá pro těžbu zlata?                                                                                                              



 

 

 

 

VÝŠKOPIS 

I   S   S  K                

P  U  Ř  O           Nejdříve vylušti hadovku (směr čtení písmen                                                         

O  R  O  U znázorňuje šipka pod obrázkem) 

K  Č  M  V   

Š  U  D  Ý            Pokus se vysvětlit, co uvedený pojem může znamenat.                  

Ý  J   A  Š  ! 

V  E  N  K  U       Povrch země je velice rozmanitý. Jsou zde roviny,           
kopce i vysoká pohoří. Proto výšku krajiny musíme                                 

měřit. Porovnáváme ji s hladinou moře, proto jí říkáme 

nadmořská výška.  

Ta se označuje číslem, které nám říká, kolik metrů                                                    

nad hladinou moře místo leží. Na obrázku je znázorněn                                                       

vrchol nejvyšší české hory Sněžky, který leží 1602 metrů                                                    

nad hladinou moře. Údaj se zapisuje                                                                            

zkráceně 1602m n. m. (metrů nad mořem). 

 

 

 

 

Na obecně zeměpisné mapě je výška krajiny vyznačena barvami. A výškovými body 

s číslem – kótou, např. :         1602 Sněžka.  Zelenou barvou jsou na mapě 

znázorněny nížiny. Jejich povrch má nadmořskou výšku do 200 m n. m. Odstíny 

hnědé barvy se na mapě vyznačují vysočiny, které mají nadmořskou výšku větší 

než 200m n. m. 

 Najdi na mapě světa Amazonskou nížinu (jižní Amerika) a nejvyšší pohoří 

Asie (i Světa) Himálaj.  

 

 

 

Komunikační geografický jazyk                                                                   14 



Komunikační a geografický jazyk                                                                   15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na turistických mapách je výškopis znázorněn pomocí výškové kóty a vrstevnic. 

Vrstevnice jsou čáry, které spojují místa se stejnou nadmořskou výškou. Podle nich 

určujeme nejen výškové rozdíly, ale i tvary povrchu. U mírného svahu jsou vrstevnice 

od sebe vzdálené, naopak u příkrého svahu jsou hustě u sebe. 

 

 Najdi na mapce kóty určující nadmořskou výšku Staré hory a Zámeckého 

vrchu. Který z obou kopců je vyšší?  

 Ukaž na mapce vrstevnice, u jedné z nich je výškový údaj. Jaký?  

 

 

Otázky: 

1) Co je to nadmořská výška?                                                                                    

 

2) Jaká krajina je na mapě znázorněna odstíny hnědé barvy?                           

  

3) Jak se jmenuje krajina s nadmořskou výškou nižší než 200m n. m.?                   

 

4) Jak nazýváme číselný údaj, který udává nadmořskou výšku kopců a hor?                                                                                                          

 

5) Co jsou to vrstevnice, na jaké mapě je najdeme?                                                 

 

 

 

 



 

 

Pro zajímavost 

Dobře si prohlédni obrázek krajiny (na obrázku nahoře). Potom rozhodni, který ze tří 

plánků znázorňuje krajinu na obrázku. Svoji odpověď zdůvodni. Porovnej se 

spolužáky. 
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ORIENTACE MAPY VZHLEDEM KE SVĚTOVÝM STRANÁM 

 

 Na jaké polokoule rozděluje zemi rovník a nultý poledník?                

Jaký směr určují na mapě poledníky?  

 Hlavní světové stany již znáš z hodin vlastivědy.                                                                                                                                        

Jsou to: sever (  ), jih (  ), západ (  ) a východ (  ).                                                            

Ve směrové růžici jsou zakresleny I vedlejší 

světové strany: severovýchod (SV), jihovýchod 

(JV), jihozápad (JZ) a severozápad (SZ). Většina 

map je vytvořena tak, že sever je při horním okraji 

mapy, jih při dolním okraji mapy, západ na levé 

straně a východ na straně pravé. 

 

 Ukaž na mapě světa sever, jih, východ a západ. 

Nejpřesněji určíme světové strany pomocí kompasu a buzoly. Skládají se 

ze směrové růžice a magnetické střelky, která vždy směřuje k severu.  

Při orientaci mapy postupujeme takto:                                                                   

 

 

 

 

 

 

1. umístíme buzolu                    2.na otočném  kruhu         3.mapou otáčíme tak                                                                                           

do rohu mapy                             buzoly nastavíme             dlouho, dokud střelka                                                                                                                            

                                               značku severu (S,N,O)     neukazuje na značku sever 
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V přírodě můžeme přibližně určit směr světových stran i dalšími způsoby, např.: 

   

 

 

 

 

 

Letokruhy na pařezech                Otvory pro včely                 Satelitní anténa míří                                                                            

jsou na severní straně                  ve včelínech jsou              na jih                                                                           

hustější                                         obráceny k jihu         

 

 

Otázky: 

 

1. Vyjmenuj hlavní a vedlejší světové strany 

                                                                                                                                           

2. Jaké přístroje se používají k určení svět. stran?   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Kde je na mapě sever?   

                                                                                                                                                                                                                                   

4. Jak můžeme v krajině přibližně určit světové strany?                                 

 

                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Komunikační geografický jazyk                                                                            18 



Komunikační geografický jazyk                                                                         19 

  

 

PRÁCE S TURISTICKOU MAPOU 

                                          

Určitě jste si v přírodě nebo i ve městě všimli značky na 

obrázku. Co asi znamená?                                                              

Je to značka „tic tu ká ris“ (slabiky přečti ve správném pořadí)            

 

Turistická mapa nám slouží pro orientaci v krajině. Terén je na turistických mapách 

znázorněn vrstevnicemi, nadmořská výška kopců a hor pomocí číselných kót.              

 

 

  

 

V turistických mapách najdeme přírodní zajímavosti, památná místa a cesty, které 

k nim vedou. Podle této mapy poznáme, kde je kopcovitá krajina nebo rovina, kde 

jsou města, vesnice, řeky, lesy atd. 

V České republice je hustá síť značených turistických cest. 

Na křižovatky cest se umisťují směrovky, podle kterých 

turisté poznají, kudy mají pokračovat k cíli.  

Turistické značky mají červenou, modrou, zelenou a 

žlutou barvu. Na turistických mapách jsou turistické cesty 

znázorněny barevnými čarami.                                                     

Kromě značek pro turisty si v přírodě můžeš všimnout i 

značek pro cyklisty a lyžaře. 

I turistická mapa používá smluvené značky, které jsou umístěny ve vysvětlivkách 

mapy. 

Otázky: 

1. K čemu slouží turistická mapa?                                                                                                                                                          

2. Jak je na turistické mapě znázorněna nadmořská výška?                                                                                                                                                        

3. Vyjmenuj čtyři barvy, které mají turistické značky.                                                                                                                
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PRÁCE S ATLASEM SVĚTA 

 

 Co je to mapa, k čemu slouží?                                                                         

Jak mapa vzniká?                                                                                               

Co je to měřítko mapy?                                                                                         

Co jsou poledníky a rovnoběžky?                                                                                                           

Co je to mapový klíč?  

 

Atlas je souborem map. Kromě školního atlasu světa, který máš teď právě před 

sebou, existují i jiné druhy atlasů, například atlas České republiky, autoatlasy, 

dějepisné atlasy atd. V každém atlasu světa najdeme obsah, vysvětlivky, rejstřík i 

fotografie z nejrůznějších oblastí světa.                                                                                  

 

Rejstřík je abecední seznam zeměpisných názvů použitých na mapách atlasu světa 

(je vždy umístěn na konci). Pomocí rejstříku najdeš v atlasu snadno každé hledané 

místo. 

 

 

Příklad: najdi, kde leží město Aba. 

Postup: V rejstříku najdi písmeno a dále podle abecedy název Aba v rejstříku je 

např., uvedeno:    

 

ABA , NIG.     37    F    5 

 

 stát Nigérie   strana atlasu    políčko vymezující polohu na mapě    

            

 



 

 

Otázky:  

           1. Co je to atlas?  

2. Co atlas obsahuje?   

3. Co je to rejstřík, k čemu slouží?  

4. Pomocí rejstříku najdi, kde tato místa leží: 

    Pohoří Atlas    

    Poloostrov Labrador    

    Poušť Varán    

               Bahamy  

 

Poznámka: 

Podobně můžeš vyhledat i v atlase České republiky nebo i na internetu, což se 

naučíš při hodinách informatiky. 
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PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ KRAJINA 

 

Jak se lišil život pravěkého člověka od života člověka současného? 

 

V mladší době kamenné se udála velká změna, která ovlivnila nejen život člověka, 

ale začala se měnit i tvář krajiny. Člověk se stal zemědělcem a nebyl už závislý na 

tom, co uloví a nasbírá. Vypaloval lesy a zakládal pole a začal krajinu postupně 

měnit. 

Krajinu můžeme chápat jako určitou část zemského povrchu. Na její současné 

podobě se podílely hlavně přírodní síly a také člověk. Krajinu dělíme na dva typy: 

přírodní krajinu a kulturní krajinu. 

  

 

 

 

 

 Přírodní krajina                       Kulturní krajina 

 

 Přírodní krajina je nedotčená činností člověka. Vytvářely ji po miliony let pouze 

přírodní síly. Neporušených přírodních krajin je však na zemi už velmi málo. Jsou to 

například pouště, polární krajiny, neobydlené ostrovy a nepřístupné horské oblasti. 

V současnosti na zemi převládá kulturní krajina. Vznikla přetvořením původní 

přírodní krajiny činností lidí. Člověk vykácel lesy, vytvořil pole a pastviny, stavěl 

města, silnice, těžil suroviny atd. Proto se původní přírodní krajina změnila 

k nepoznání. 

 

 

 



 

Rozlišujeme 4 typy kulturní krajiny (podle toho, jakým způsobem člověk krajinu 

využívá). 

 

 1. Krajina lesohospodářská – převládá v ní les, který člověk vysazuje, ošetřuje a 

využívá. Les je nejen zdrojem dřeva, ale i jeho zdravé prostředí slouží k vycházkám a 

rekreaci. 

2. Zemědělská krajina zaujímá velkou rozlohu, protože zemědělci pěstováním 

plodin zajišťují dostatek potravin pro velké množství lidí. K tomuto typu krajiny patří 

pole, louky, pastviny, sady a vinice. 

 

3. Na obrázku vidíme další typ kulturní krajiny – těžební krajinu.                                                                                      

Ta vzniká rozsáhlou těžbou nerostných surovin (např. uhlí). Tato krajina často bývá 

velmi zničená. Uvést těžební krajinu do přírodní podoby je velice drahé a náročné.      
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1.       Městská sídelní krajina je nejvíc pozměněná člověkem. Na místě 

původní krajiny tu totiž vyrostly domy, obchody, školy, sídliště, hřiště, 

sportoviště, továrny a široké ulice. Jsou zde zakládány alespoň parky, které 

obyvatelům měst částečně přírodu nahrazují. Následující fotografie zachycuje 

městskou krajinu jednoho z největších měst světa – New Yorku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky:  

1. Jaký je rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou?                                                     

2. Najdeme ještě na zemi neporušenou přírodní krajinu?  

3. Vyjmenuj typy kulturní krajiny.                                                                   

4. Jaký typ krajiny převládá v okolí tvého bydliště?  
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Tropické pralesy 

 

 Co je to rovník? Ukaž na mapě. Kterými světadíly prochází?                       

Viděl jsi film o Tarzanovi? Kde Tarzan žil?  

 

                 Tropické pralesy (tropické deštné pralesy)                         70m                                                                                                     

se rozkládají v rovníkových oblastech Země.                                                                        

Říká se jim také džungle. V těchto                                                                                 

oblastech je po celý rok teplo a hodně                              Stromové                                                         

zde prší. Tyto podmínky jsou vhodné                                 patro                                                                            

pro bujný růst rostlinstva a rozvoj                                                                                                        

pestrého světa zvířat.                                                                                        

V tropickém pralese žije nejvíce patro                                                                                

druhů organizmů na světě ( mnoho druhů                                                                                              

ještě vědci nepopsali). Tropický prales tvoří                                                                                                      

husté porosty stromů. Stromy rostou                               Keřové                                                                         

v několika patrech, jak ukazuje obrázek.                             patro 

 

Podle obrázku jednotlivá patra vyjmenuj.                            Bylinné                                      

Jaké výšky dosahují nejvyšší stromy?                                 patro 

                                                             

V pralesích rostou i stromy se vzácným dřevem, např. mahagon a eben. Koruny 

stromů jsou propleteny liánami. Rostliny zde kvetou po celý rok, některé z nich se 

pěstují v květináčích i u nás (orchideje, bromélie). 

Prales je domovem velkého počtu živočichů, kteří žijí ve vyšších patrech, kde 

nacházejí dostatek potravy. Žijí zde opice, šelmy (jaguár, levhart), plazi, ptáci 

(papoušci), hmyz, v řekách krokodýli.   
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                         Nejrozsáhlejší tropický prales se nachází v povodí nejdelší řeky světa 

– Amazonky v Jižní Americe. Je také nazýván “zelenými plícemi planety“, protože je 

největší zásobárnou kyslíku. Je ale ohrožen činností člověka. Lidé ho kácejí nejen 

kvůli dřevu, ale na vykáceném místě se zakládají velká pole – plantáže. Na nich se 

pěstují různé plodiny, např. banánovník, kakaovník, kávovník a koření (např. 

skořicovník). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky: 

 
1. Kde se tropické pralesy rozkládají?                                                                                               
                                                        
2. Co v tropickém pralese roste?                                                                                       
.                                                                                             
3. Kteří živočichové tam žijí?                                                                                                           
                                                                                                     
4. Čím je tropický prales ohrožen?       
                                                                                                                                                                            
5. Které plodiny z této oblasti se můžeš koupit v obchodě?                                              
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SAVANY 

 

 Co jsou světadíly?                                                                                          

 Najdi na mapě světa Afriku. Která důležitá rovnoběžka a poledník Afrikou 

procházejí?  Na kterých polokoulích se Afrika rozkládá? 

Savany jsou spojovány právě s Afrikou, protože nejrozsáhlejší plochy savan 

pokrývají východní Afriku. Savany najdeme ale i v jiných světadílech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro teplé podnebí savan je typické střídání období sucha a dešťů. V období dešťů je 

savana částečně zaplavena vodou a rychle rostoucí rostliny ji zbarví zelenou barvou. 

V období sucha savany postupně usychají a mění se ve vyprahlou krajinu. Savany 

jsou porostlé různými druhy travin. Suchá tráva často podléhá požárům. 

Z travnatých ploch vyrůstají roztroušené stromy – akácie a baobaby.  

    V savanách žijí velká stáda býložravců, která spásají trávu nebo okusují stromy a 

keře. V Africe jsou to zebry, sloni, antilopy, žirafy, hroši a nosorožci, v Austrálii 

klokani, koaly a pštrosi. Býložravci jsou potravou šelem – lvů, gepardů, hyen a 

šakalů. V savanách žije i velké množství hmyzu – mravenci, termiti, sarančata.  
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Savany jsou zemědělsky využívány. Tráva je spásána stády dobytka. Lidé kácejí 

stromy a keře, aby získali dřevo. Rozsáhlé plochy savan byly přeměněny na 

plantáže, na kterých se pěstuje bavlník, podzemnice olejná (arašídy) a obilí. 

 

Na obrázku je podzemnice olejná, jejíž plody 

se běžně prodávají i u nás.                                                

Pod jakým názvem je znáš?                             

 

 

 

 

 

  

 

Otázky: 

1. Co je typické pro podnebí savan?                                                                                            

                                                                                                                                                                

2. Čím je savana porostlá?                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                    

3. Jací živočichové v savaně žijí?                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

4. Jak savany člověk využívá?                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                              

5. V kterém světadílu je nejvíce savan?                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                               

6. Dokážeš pojmenovat živočichy na obrázcích?                                                                   

Víš, čím se živí?                                   
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Pouště a subtropy 

 

 

Pouště jsou rozšířeny na celé zeměkouli. Největší. Největší z nich leží v oblastech, 

kde je teplé podnebí. Vyznačují se vysokými teplotami a velkým nedostatkem 

srážek. Někde se srážky nevyskytnou i několik desítek let. Proto v pouštích 

nevznikají stálé řeky. Přes den teploty vystupují až k 55°C, v noci klesají až k 0°C. 

     Povrch pouští pokrývá písek, štěrk nebo kamení. 

 

 

 

 

kamenitá poušť                   štěrková poušť                    písečná poušť 

I přes nehostinné podmínky najdeme v pouštích život. Rostliny se přizpůsobily 

nedostatku vody. Mají velmi dlouhé kořeny a tvrdé, kožovité listy (kaktusy). Mnoho 

živočichů se přes den schovávají v norách nebo pod kameny a vylézají ven jen 

v noci, protože obtížně snášejí vysoké denní teploty. Žijí zde hlodavci, štíři, plazi, 

pavouci, velbloudi a další živočichové.                                                                                        

Lidé osídlili především okraje pouští a oázy, ve kterých je dostatek podzemní vody. 

Ta se využívá k zavlažování pozemků, na kterých se pěstuje obilí a palma datlová. 

Někteří lidé přes pouště putují, když hledají pastviny pro svoje stáda. Nemají stálé 

bydliště a říká se jim nomádi.   

   

 

 

 

 

fenek                               karavana v poušti                           datle - plody oáz 
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Největší pouště světa se nacházejí v Africe, Asii, Austrálii a Americe. 

 Největší poušť světa se jmenuje Sahara a leží v Africe. Najdi ji na mapě 

 Co jsou to moře?  

   Najdi na mapě světa moře mezi Afrikou a Evropou. Jak se toto moře jmenuje?   

Právě oblast v okolí středozemního moře (také se nazývá středomoří) patří do oblasti 

subtropů. V létě je zde velké teplo a sucho, zima je deštivá. Rostlinstvo se 

přizpůsobilo horkému létu. Kmeny stromů a keřů chrání tlustá kůra, silné kožovité 

listy chrání rostlinu před vypařováním vody. Roste zde vavřín, levandule, rozmarýna, 

mateřídouška, korkový dub a myrta.                                                                                          

Původní krajinu tvrdolistých lesů zde už nenajdeme, lesy byly vykáceny. Dnes se zde 

pěstuje ovoce – pomeranče, mandarinky, grepy, citróny, hroznové víno a další. 

Pěstují se zde i olivovníky a pistácie. Díky horkým létům a pěkným mořským plážím 

je tato oblast hojně navštěvována turisty. 

 

 

 

 

 

 

Otázky: 

1. Co je typické pro podnebí pouští?  
                                                                                                                                                          
2. Jak se rostlinstvo a živočišstvo přizpůsobilo obtížným podmínkám v poušti?                                      

3. Co je to oáza?  

4. Které plodiny se k nám dovážejí z oblasti středomoří?                                            

5. Z které z těchto plodin se lisuje olej?  
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Stepi, lesy mírného pásu 

 

     Nejznámějšími obyvateli stepí byli američtí indiáni.                                                

    Jejich život byl spjat s lovem bizonů. Ze zabitého  

                        Bizona snědli nejen všechno maso, ale využili i kosti 

                       a kůži. Z kůží si šili oblečení a vyráběli týpí – kuželový  

                    Stan potažený bizoní kůží. Indiáni byli postupně 

                       vytlačeni přistěhovalci z Evropy.  

                      

 

Stepi se rozkládají ve vnitrozemí světadílů. Vyznačují se suchými horkými léty a 

velmi chladnými zimami. Prší zde tak málo, že srážky nestačí pro růst vysokých 

stromů. Porost tvoří trávy, byliny a nízké křoviny. Stepi jsou tedy rozsáhlé travnaté 

pláně. Lidé je různě pojmenovali – v Severní Americe jim říkají prérie, V Jižní 

Americe pampy.   

Kromě bizonů, jejichž obrovská stáda byla už téměř vyhubena, ve stepi žijí i hraboši, 

zajíci, syslové, kojoti, supi, v Jižní Americe nandu (je podobný pštrosům), protože ve 

stepích jsou velice úrodné půdy (černozemě), lidé je přeměnili na pole a pastviny. Na 

polích se pěstuje obilí – hlavně pšenice a kukuřice. Oblast stepí jsou proto 

označovány za obilnice světa. V Jižní Americe se ve stepích chovají velká stáda 

skotu. Hovězí maso se odtud vyváží do celého světa.   

 Ukaž na mapě severní polokouli.     
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Lesy mírného pásu se vyskytují hlavně na severní polokouli, na jižní polokouli až na 

výjimky chybí. Tyto lesy dělíme na listnaté a smíšené a lesy jehličnaté, které rostou 

více na severu, kde je delší a chladnější zima. 

Česká republika leží v oblasti smíšených lesů. V této oblasti se už od nepaměti 

usazovali lidé, lesy káceli, zakládali pole a stavěli města a vesnice. Původní les byl 

nahrazen smrkovým porostem, protože smrky rychle rostou. 

 Uveď příklady listnatých stromů.  

Uveď příklady jehličnatých stromů.  

Kteří živočichové žijí v našich lesích?     

                       

Jehličnaté lesy vytvářejí rozsáhlé porosty na severu Evropy, Asie i Americe. Pás 

jehličnatých lesů v Rusku se nazývá Tajga (viz. obrázek). Z živočichů zde žijí i velké 

šelmy – medvědi, rysi, vlci a v Americe pumy, dále také kuny, lišky, soboli a ptáci. 

V tajze má pro člověka největší význam těžba dřeva. 

 

 

 

 

 

    Puma                Rys                   Vlk                      Medvěd Tajga 

Pro zajímavost 

V lesích Severní Ameriky žije medvěd Grizzly. Dorůstá velikosti, až 2,5m (ve stoje) a 

váží až 500kg. Dožívá se věku až 30 let. Živí se rostlinnou i živočišnou potravou. 

 

Otázky: 

1. Co jsou to stepi?  

2. Proč ve stepích nerostou stromy?  

3. Jaké je hospodářské využití stepí?  

4. Proč je les pro člověka důležitý?   

5. Jak dělíme lesy mírného pásu?  

6. Co je to tajga? Jak ji lze hospodářsky využít?  
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Tundra a polární pustina 

Tato oblast je známá svými obyvateli –         

Eskymáky (Inuité).                                       

Na obrázku je jejich tradiční obydlí 
budované ze sněhu, víš, jak se jmenuje? 
Vynálezem eskymáků je i lovecký člun 
(doplň chybějící písmena) K             K  a 
zbraň pro lov tuleňů a ryb H                  A. 
 

Tundra je rozlehlá kamenitá pláň, která je porostlá nízkými keříky, mechy a lišejníky. 

Leží v chladném polárním pásu. Jsou zde tak silné mrazy, že půda promrzá do 

velkých hloubek. Polární léto je velice krátké (2-3 měsíce). Během něj rozmrzne je 

tenká horní vrstva půdy, spodní část půdy zůstává zmrzlá po celý rok a nazývá se 

trvale zmrzlá půda. Protože se voda nemůže vsakovat do země, hromadí se a 

vytváří jezírka a bažiny. I přes nepříznivé přírodní podmínky tu žije mnoho živočichů 

– sobi, losi, pižmoni, polární lišky, lumíci a sovy sněžné. 

Zalidnění této oblasti je velice řídké. Lidé, kteří zde žijí, jsou především lovci a 

kočovní pastevci sobů. 

 

 

 

 

 

 

 

 Najdi na mapě největší ostrov světa Grónsko a světadíl Antarktidu. 

          Jakou barvou jsou na mapě vyznačeny?     

          Najdi na mapě nejmenší oceán. Jak se jmenuje?     

          Ukaž na glóbusu severní a jižní pól. 

Polární pustiny jsou přírodní krajinou, která je nejblíže zemským pólům. Jsou to 

místa, kde jsou přírodní podmínky tak kruté, že zde lidé nemohou dlouhodobě žít. 

Polární kraje jsou pokryty pevninským ledovcem. Severní polární oblast se nazývá 

Arktida.  
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 Zvířata, která zde žijí, jsou zimě dobře přizpůsobena. Chrání je hustá srst nebo silná 

vrstva podkožního tuku. Nalézají potravu v moři a žádné z nich nežije trvale na 

pevnině. Žije zde lední medvěd, který loví především tuleně a mláďata mrožů. 

Jižní polární oblast představuje světadíl Antarktida. Teploty zde klesají až pod -

80°C. Není trvale osídlena, nacházejí se zde pouze vědecké výzkumné stanice. 

Živočichové žijí hlavně při pobřeží a potravu si opatřují v moři. Jsou to především 

tučňáci a lachtani, ptáci albatrosi, v moři největší savci velryby. 

 

 lachtan  

 

 

 

 

 

     tučňáci                       velryby     lední medvěd  

Pro zajímavost 

Velryby se živí drobnými mořskými živočichy – planktonem. 

Mládě velryby jižní vypije za den až 200 litrů mléka. 

 

Otázky: 

1. Čím je tundra porostlá?   

2. Jací živočichové žijí v tundře?   

3. Podle obrázků urči, čím se liší los a sob. 

4. Kde se rozkládá Arktida? Jak se jmenuje oceán v této oblasti?   

5. Je Antarktida trvale osídlena? Proč? 
                                                                                                                                                                    
6. Tučňák i lední medvěd žijí v polární pustině. Proč se ale nemohou setkat ve volné      

     Přírodě?  
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Význam ochrany přírody, chráněná území 

 Jaký je rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou?  

  Která z těchto krajin na zemi převažuje?  

Činností člověka je ovlivněna téměř celá Země. Člověkem nedotčených přírodních 

krajin už zůstalo jen velmi málo (pouště, velehory, polární oblasti).                                   

Přírodní zdroje – voda, ovzduší, rostlinstvo a živočišstvo – musí být chráněny, aby 

byla příroda zachována i pro naše potomky.                                                                            

Z provozu domácností, škol, obchodů vzniká velké množství odpadu. Odpad je třeba 

třídit, protože se dá znovu upravit a použít. Tomuto procesu se říká recyklace.                     

Ovzduší je znečišťováno především spalováním hnědého uhlí v tepelných 

elektrárnách. Do ovzduší se tak dostává velké množství prachových částic a 

škodlivých plynů. Znečišťování ovzduší ovlivňují i výfukové plyny aut. 

 

 

 

 

 

Lidé na celém světě si uvědomují, že je třeba přírodu chránit. Proto byla vytvořena                          

 Chráněná území přírody. 

 Národní parky tvoří nejvyšší stupeň ochrany.                                                                                              

 Vyskytují se v nich vzácné rostliny, živočichové  

 I přírodní útvary. V České republice máme čtyři   

 národní parky: Krkonošský národní park,     

  národní park Podyjí. Názvy zbývajících dvou  

 najdi na obrázcích.  

Nár. park České Švýcarsko                                                            

 Dalšími chráněnými územími jsou  

 Chráněné krajinné oblasti (CHKO).  

 U nás jich máme celkem 25 a  

 návštěvníci v nich musejí dodržovat. 

                                                  návštěvní řád            

Národní park Šumava                                                                  CHKO Moravský kras 
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Menší chráněná území tvoří Národní přírodní rezervace. Nejstaršími přírodními 

rezervacemi u nás jsou Boubínský a Žofínský prales. 

 

      

 

 

 

 

Boubínský prales Žofínský prales 

 

 

 

Otázky: 

1. Co je to recyklace?     

2. Co jsou to sběrné dvory? (vyber)                                          

    a) dvory, kde se vykupuje ovoce 

    b) místa, kde se třídí odpad 

3. Který dopravní prostředek je ke krajině šetrnější - elektrický nákladní vlak nebo  

    kamiony?  

4. Které národní parky máme na území České republiky? 
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Globální ekologické problémy 

 

 Ukaž na mapě, kde se rozkládá tropický prales.                                            

 Čím je porostlý?                                                                                                          

 Jací živočichové zde žijí?  

 

Slovo globální znamená celosvětový. Tyto problémy se týkají celé planety země, a 

tedy i všech lidí. Ekologie je věda o vztazích organismů k životnímu prostředí. 

V širokém smyslu se užívá jako ochrana životního prostředí. 

Znečištění ovzduší 

                                                             Lidé při své činnosti vypouštějí do vzduchu 

                                                                velké množství škodlivých látek a drobných 

              prachových částic. Tím se kvalita ovzduší 

             zhoršuje, což nepříznivě působí především                       

                                                                 na člověka, ale i na rostliny a živočichy.  

                                                                 Tropický prales uvolňuje do ovzduší velké  

                                                                 množství kyslíku, proto je nazýván“plícemi 

                                                                 planety“. Jeho plochy se ale rychle zmenšují                                                                                                 

                                                                 kácením a vypalováním. Se stromy tak mizí        

 Kácení Amazonského pralesa                i domov živočichů, kteří  nikde jinde 

                                                                na světě nežijí. 

Znečištění vody                                        

  

 

 

 

 

 Kladení norné stěny 

k odstraňování škodlivin z vody 

Ropná skvrna kolem havarovaného tankeru 
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Světový oceán patří k nejvíce ohroženým oblastem. Vlévají se do něj všechny řeky, 

které s sebou přinášejí značné znečištění. Také průmyslové podniky vypouštějí do 

oceánů odpad, proto je život mořských živočichů vážně ohrožen. Velkým 

nebezpečím jsou i havárie ropných lodí – tankerů, protože ropa se rozlévá po 

hladině oceánu do velkých ploch a zabíjí vše živé. 

Je třeba chránit nejen oceán, ale i řeky a vodní nádrže. Ve vyspělých zemích jsou 

města, vesnice i průmyslové podniky povinny budovat čističky odpadních vod. 

Chudoba, hlad a přelidnění 

Počet obyvatel země se neustále zvyšuje, v současné době se již blíží k sedmi 

miliardám (nejlidnatější stát světa Čína má přes miliardu obyvatel, růst počtu obyvatel 

způsobuje zvýšenou spotřebu potravin, vody, ale i paliv a stavebních materiálů. 

Vyspělé oblasti světa s rozvinutým zemědělstvím nedostatek potravin nepociťují. 

Naopak v méně vyspělých zemích (Afrika, Asie) sucho a neúroda vedou 

k nedostatku potravin a hladomoru. Život lidí v těchto oblastech je závislý na 

humanitární pomoci ze zahraničí. Mnoho obyvatel Země žije pod hranicí chudoby. 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky: 

1. Co znamená slovo „globální“?  

2. Který uvedený z problémů se nejvíce týká České republiky?  

3. Jak je u nás znečišťováno ovzduší? 

4. Ukaž na mapě světadíly, ve kterých lidé nejvíce trpí hladem.  
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Česká republika, náš domov- naše vlast 

 

     

 Česká republika je naší vlastí. Žijeme v ní se svými rodiči, příbuznými a přáteli. 

Máme zde svůj domov. Naše vlast sousedí s jinými státy, od kterých nás odděluje 

společná státní hranice. 

 

Praha 

Je hlavním městem naší republiky. Sídlí zde president, parlament, vláda a další 

důležité úřady. 

Praha je krásné, starobylé město s velkým množstvím kulturních památek. 
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 Co všechno si představujete, když slyšíte slovo domov? 

    

 Ukažte na mapě hranice našeho státu.  

 

  Povězte podle mapy, se kterými státy sousedí naše republika na severu, na jihu, 

na západě a na východě? 

 

 Na kterých místech se smí přecházet státní hranice? 

 

 Jmenujte některý cizí stát, se kterým Česká republika nesousedí. 
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 Co všechno umíte vyčíst z mapy naší republiky? 

 

 Ukažte na mapě některá pohoří, nížiny, řeky a velká města, která znáte. 

 

 Najděte na mapě naší republiky Prahu. 

 

 Na které řece leží? 

 

 Ukažte na mapě obec nebo město, ve kterém bydlíte. Kterým směrem od ní leží 

Praha? 

 

 Na kterou světovou stranu byste jeli, kdybyste se vraceli z výletu z Prahy domů? 

 

 Pamatujete si, co patří k našim státním symbolům? 

 

 Které barvy najdete na naší státní vlajce 

 

 Víte, jak začíná naše hymna? 

 …  
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 Kde všude můžete vidět náš státní znak? 

                                                                                                          

 Kde jsou uloženy korunovační klenoty? 

  

 Uměli byste popsat vlajku presidenta republiky? 
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Poloha České republiky v Evropě a sousední státy. 

 

      Česká republika leží ve střední části Evropy. Sousedními státy jsou: 

Spolková republika Německo 

Polsko 

Rakousko 

Slovensko 

1. 1. 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie (EU).  

 Evropská unie je hospodářským sdružením většiny evropských států. 
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Přírodní poměry ČR povrch. 

 

 Krajina České republiky je velmi rozmanitá. Tvoří ji nížiny a vysočiny. Záleží 

na nadmořské výšce. Tam, kde je povrch rovný, plochý, se rozkládá rovina. 

 

 

 

                           Polabská nížina 

 

Nížiny (roviny) nejsou v naší republice tak časté. Nacházejí se při toku řeky Labe – 

Polabí a na Moravě při toku řeky Moravy – moravské úvaly  

 Hornomoravský úval 

 Dolnomoravský úval 

 Dyjsko-svratecký úval 

Rovinatý povrch mají některé pánve, například na jihu Čech pánev Třeboňská 

Roviny jsou hodně využívané pro zemědělství, převažují v nich pole. Pěstují se na 

nich obiloviny, ovoce, zelenina, cukrová řepa. 

 Ukažte na mapě Polabí, moravské úvaly, Třeboňskou pánev.  
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                            Rybník Rožmberk 

 

 Mírně zvlněná krajina s mělkými údolími a mírnými svahy se nazývá 

pahorkatina. 

 

                         Středočeská pahorkatina 

 

 Pahorkatiny tvoří největší část povrchu České republiky. Rozkládají se po 

okrajích rovin. Lemují i oblasti s vyššími nadmořskými výškami. V pahorkatinách se 

nacházejí pole, louky a lesy. Daří se zde různým zemědělským plodinám, jako obilí a 

bramborám. 

 Najděte na mapě Středočeskou pahorkatinu 
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Vrchovina – má příkřejší svahy a členitější povrch než pahorkatina 

 

                           Českomoravská vrchovina 

 

Také vrchoviny zaujímají v České republice velké plochy. Většinou jsou pokryty lesy 

nebo loukami. 

 Najděte na mapě Českomoravskou vrchovinu. 

 Krajinu se strmými svahy nazýváme hornatinou, nebo také pohořím či 

horami. 

Mnoho hornatin v České republice se nacházejí při hranicích. Nejvyšší naší 

hornatinou jsou Krkonoše. Hornatiny se nehodí pro zemědělské využívání. Jsou 

hodně zalesněny.  

 

                                Hornatina Krkonoše 
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Počasí a podnebí 

 Mluvíme-li o počasí, máme na mysli, jaká je v tom okamžiku teplota 

vzduchu, jestli fouká vítr nebo je bezvětří, jaká je oblačnost, zda prší, sněží, nebo 

je slunečno. U nás bývá počasí velmi proměnlivé. Mění se během dne i noci. 

 Meteorologové pozorují chod počasí dlouhodobě. Zjišťují, jaké jsou teploty 

vzduchu a jak se během roku mění. Kdy nejvíce prší a odkud nejčastěji vane vítr. 

Tyto údaje nám pak říkají, jaké je u nás podnebí. Podnebí závisí hlavně na 

nadmořské výšce území a jeho vzdálenosti od moře. Pro posuzování podnebí je 

důležité sledování teploty vzduchu a množství srážek (jaké množství vody naprší). 

 Pro naše podnebí je charakteristické, že se během roku vystřídají čtyři roční 

období – jaro, léto, podzim, zima. Léto je nejteplejší část roku, jaro a podzim jsou 

přechodná období a zima je období nejchladnější. Vzduch je studený, mrzne. Místo 

deště padá sníh. Leden a únor bývají nejstudenějšími měsíci. 

Pohled z okna 

 

            Rovinatá krajina – prší                                    Hornatá krajina - sněží 

 Odlišné podnebí mají horské, podhorské a nížinné oblasti. V nížinách bývá 

teplejší a sušší podnebí. Ve vysočinách je podnebí chladnější a vlhčí. Zima zde 

začíná dříve a sníh zde leží déle. 
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Vodstvo České republiky. 

 

    

Voda je pro život na Zemi nezbytná. Neobejdou se bez ní rostliny ani živočichové. 

Vyskytuje se jako voda povrchová v řekách, rybnících a přehradách, nebo jako voda 

podzemní. 

Řeky v České republice 

  Řeka Labe pramení v Krkonoších. Protéká rovinatým a úrodným Polabím. 

Naše území opouští u města Děčína. Má hodně vody a mohou po ní plout velké lodě, 

které vozí uhlí z Mostecké pánve do elektráren v Polabí. Voda v řece je hodně 

znečištěna. 

  

    Největším přítokem Labe je Vltava. Pramení na Šumavě. Protéká naším 

hlavním městem Prahou a vlévá se do řeky Labe u města Mělníka                                                     

 Na Vltavě byly vybudovány přehrady. Přehradní nádrže vytvořené nad 

přehradami zadržují vodu při velkých deštích a tak zabraňují povodním. 

Nahromaděná voda zásobuje města i průmyslové závody. V letním období využívají 

lidé přehradní nádrže ke koupání a provozování vodních sportů. Pod přehradami 

jsou vodní elektrárny, které nám dodávají elektřinu. Největšími přehradními nádržemi 

na Vltavě jsou Lipno a Orlík. 

Přehrada Slapy je na Vltavě pod Prahou. 
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                                 Přehrada Lipno na Šumavě 

 Ukažte na mapě celý tok řeky Labe a Vltavy. 

 

 Najděte na řece Vltavě přehradní nádrže. Vyjmenuj je. 

            

 Vyhledejte na mapě některé další přítoky Labe a Vltavy. 

 

 Na Moravě je největší řekou řeka Morava. Protéká úrodnými nížinami – úvaly 

Hornomoravským a Dolnomoravským. Velkým přítokem je řeka Dyje protékající 

Dyjsko-svrateckým úvalem. Na Dyji jsou vybudovány přehrady. Slouží k zavlažování 

polí. Sever Moravy odvodňuje řeka Odra. 

 Ukažte na mapě toky řek Moravy, Dyje a Odry. 

 Významnými vodními plochami v naší krajině jsou rybníky. Většinu rybníků 

vybudovali lidé už ve středověku. Dodnes se rybníky využívají k chovu ryb, 

především kaprů. Mnoho rybníků se nalézá na jihu Čech v Třeboňské pánvi. 

Největším rybníkem je Rožmberk. 

 Česká republika má mnoho minerálních pramenů. Minerální prameny patří 

do podzemních vod. Podzemní vody obsahují více minerálních látek a některé mají 

vyšší teplotu. V místech, kde prameny vyvěrají, vznikly lázně. Nejvíce jich je 

v západních Čechách. Nejznámější jsou Karlovy Vary. 
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Výlov rybníka Rožmberk                                       Vřídlo v Karlových Varech 

 

 Najděte na mapě Karlovy Vary (co si o nich pamatuješ).  

 

 Ukažte na mapě řeky, přehradní nádrže a největší rybník. 
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Obyvatelstvo České republiky 

    

    Česká republika je poměrně hustě obydlena. Osídlení však není rovnoměrné. 

Nejvíce lidí žije ve velkých městech a v jejich okolí. Hustě osídleny jsou nížinaté 

oblasti státu. Menší hustota zalidnění je především v některých horských a 

podhorských pohraničních oblastech. 

 

 

Nejhustěji zalidněné oblasti v ČR 

  

    

 Najděte na mapce nejhustěji zalidněné oblasti u nás. Vyhledejte tyto oblasti na 

mapě v atlasu. 

 

    Středisky života naší země jsou velká města. Je v nich umístěna řada 

průmyslových závodů. Ty vyrábějí různé stroje a zařízení, textilní výrobky, potraviny 

a další předměty. Jsou zde divadla, knihovny, muzea a množství kin. Podniky služeb, 

například kadeřnictví, holičství, čistírny, opravny a stravovací zařízení. Poskytují své 

služby nejen lidem z města, ale i ze širokého okolí. V největších městech se konají 

celostátní a mezinárodní výstavy, obchodní a politická jednání. 
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Brno                                                         Elektrická lokomotiva- výrobek Škody Plzeň 

 Které větší město je poblíž vašeho bydliště? Jaké jsou tam průmyslové 

závody, podniky služeb, kulturní zařízení? 

           

                

 

    Největší město naší republiky je hlavní město Praha. Velkými městy jsou Brno, 

Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, Hradec Králové, Ústí nad Labem, České 

Budějovice a Pardubice. 

 

 

 Ukažte tato města na mapě. Povězte, co o některém z těchto měst víte. 

 

           

     V České republice se dorozumíváme českým jazykem. Většina lidí má českou 

národnost. Česky mluví také lidé, hlásící se i k jiné národnosti. V České republice 

také žijí Poláci, Slováci a Němci. 
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Ze vzdálenějších zemí žijí v naší republice např. Vietnamci. Společný jazyk, společná 

kultura a společné území jsou hlavními znaky národa.                                                                     

Všichni lidé žijící trvale v naší vlasti a mající českou státní příslušnost mají stejná 

práva a povinnosti. 

 Zjistěte u rodičů, jakou máte národnost.  

 Jak se k sobě mají chovat lidé různých národností?  

 Mohou spolu žít v jednom státě lidé různých národností? Mají všichni stejná 

práva? 

           

 

                                 Hradec Králové  

 

                                 České Budějovice 
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Hospodářství – nerostné suroviny 

 

                 

 Lidé ke svému životu potřebují mnoho věcí. Musí mít kde bydlet, co jíst, do 

čeho se oblékat. 

1.  Z čeho lidé získávají potraviny? 

     

2.  Z čeho jsou naše oděvy? 

      

3.  Z čeho je postaven dům? 

      

4.  Odkud se bere elektřina, světlo? 

      

5.  Co potřebují k provozu letadla i auta? 

      

     Většinu věcí, které lidé denně potřebují, získávají z přírody. Některé z nich se 

nacházejí jako nerostné suroviny. K nim patří paliva, rudy, kámen, hlíny a jiné. 

Těžíme je ze země, pokud jejich zásoby stačí. Jsou to zdroje neobnovitelné. 

 Člověk využívá některé materiály přímo z přírody. Musí si je ještě nějak 

upravovat? Uveďte příklady. 

 

 Jaká paliva znáte? 

 

 Čím doma topíme? 
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    Nejznámějším palivem je uhlí. Potřebují je jak domácnosti, tak i naše elektrárny a 

továrny. Podle kvality rozlišujeme uhlí černé a hnědé. Černé uhlí se těží v Ostravské 

pánvi v okolí města Ostravy v hlubinných dolech. Hnědé uhlí se dobývá především 

v podkrušnohorských pánvích kolem měst Sokolov a Most v povrchových dolech. 

 Ukaž na mapě Sokolov, Most, Ostravu a jejich okolí. 

           

Povrchový důl                                               Řez hlubinným dolem               

      Automobily, traktory, letadla a různé stroje potřebují ke svému pohonu benzín 

nebo naftu. Ty se vyrábějí z ropy. Jiným palivem je zemní plyn, který se využívá 

především k topení. Ropa a zemní plyn se u nás těží v malém množství na jižní 

Moravě. Většinou je však musíme dovážet. 

 K čemu potřebujeme ropu a zemní plyn? Najdi na mapě místo, kde se u nás 

těží ropa!  

     Dnes si již nedokážeme svůj život bez elektřiny představit. Ta se vyrábí 

v tepelných elektrárnách z uhlí. Elektřinu také dodávají vodní elektrárny.  Je 

levnější a nezpůsobuje škody na životním prostředí. Na rozdíl od uhlí je voda zdroj 

obnovitelný. Dalším u nás využívaným způsobem je výroba elektřiny z uranové rudy 

v atomových elektrárnách. V posledních letech se u nás využívají také větrné a 

solární elektrárny. 

          

  Tepelná elektrárna Tušimice                 Vodní elektrárna 
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Atomová elektrárna                                                      Větrná elektrárna 

 

                                      Solární elektrárna 

 

 

 Z čeho se vyrábí elektřina? Odkud ji získávají naše domácnosti?  

 Vyhledejte na mapě podle značek některé tepelné, vodní a atomové elektrárny.   

 Je v blízkosti vašeho domova nějaká elektrárna? Jaká?  

 Které elektrické spotřebiče používáte ve vaší domácnosti? 

 Jestliže je voda zdroj obnovitelný, můžeme s ní plýtvat? 

 

    Česká republika je bohatá na stavební materiály. Na mnoha místech se nachází 

stavební kámen, štěrky, písky a hlíny. Vápenec těžený ve středních Čechách a na 

Moravě se používá k výrobě vápna a cementu. Z cihlářské hlíny se vypalují cihly a 

střešní tašky. Z kaolinu se vyrábí porcelán. 
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Lom na kámen                                                    Pískovcová skála 

 

                                         Kusový vápenec 

 Na co se používá stavební kámen?  

 Z čeho se vyrábí vápno a cement? 

 

                                 Letecký pohled na vápenku Čertovy schody 

 Která surovina je potřebná pro výrobu cihel a střešních tašek? 

 Z čeho byste udělali maltu a na co byste ji použili? 
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     Příroda nám poskytuje další stavební materiál. Je jím dřevo. Lesy patří k našemu 

největšímu bohatství naší země. Nejvíce jich je v horských a podhorských oblastech, 

např. na Šumavě, v Krušných horách, Krkonoších a Jeseníkách. Dřevo je důležitá 

surovina nejen pro stavebnictví, ale i pro výrobu nábytku a papíru. 

        

Výroba papíru                                  Truhlárna     

   

 Najděte na mapě oblasti našich nejrozsáhlejších lesů. 

 Proč se odevzdává starý papír?  

 Jaký jiný užitek kromě těžby dřeva poskytuje les ve vašem okolí? 

 Určete, které zdroje stavebních materiálů jsou obnovitelné a které ne. 

 

     Pro běžný život potřebujeme mnoho dalších věcí. Na jejich výrobu potřebujeme 

sklářské písky a různé druhy hlíny. Ve sklářských pecích se taví sklovina. Šikovné 

ruce sklářů (např. ze severních Čech) z ní vyrobí krásné ozdobné i užitkové 

předměty.                              

                                

     Hrneček                                                      Sklenička 
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Průmysl a zemědělství 

     

    Nerostné suroviny, ropa a zemní plyn se těží z hlubin země. Ropa se potřebuje 

v chemickém průmyslu na výrobu pohonných hmot (nafta, benzin), mazacích olejů, 

umělých hmot a v kosmetickém průmyslu na různé krémy a podobně. 

    Z povrchu země se těží v lomech kámen, vápenec, pískovec, železná ruda, žula, 

hlíny a sklářský písek. Železná ruda se taví v hutích, železárnách a ze železa se 

vyrábí hřebíky, dráty, plechy, nože, sekery a různé součásti strojů. 

Sklářský písek, hlíny a kaolin se zpracovávají ve sklárnách, v keramických 

závodech a v továrnách na výrobu porcelánu. Žula se používá hlavně ve 

stavebnictví – obrubníky u chodníků, dlažební kostky, při štěrkování cest, silnic i 

železnic. Těží se hlavně na Šumavě a Českomoravské vrchovině. Ve stavebnictví se 

také používají cihly a střešní tašky vypalované z cihlářské hlíny. Vápenec se 

potřebuje v cementárnách k výrobě cementu a ve vápenkách k výrobě vápna. 

Dřevo se zpracovává v dřevařském průmyslu – to jsou pily, továrny na výrobu 

různých předmětů ze dřeva, dílny na výrobu nábytku a papírny. 

                  

Chemický závod                                      Cementárna a vápenka 

    

 

 

 

 

                                    

                                  Dřevařská dílna 
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 Ukaž na mapě, kde se těží v ČR hnědé uhlí.  

 Ukaž, kde se těží černé uhlí.  

 Ukaž, kde se těží ropa a zemní plyn.  

    Lidé pro svůj život potřebují řadu dalších věcí získávaných z přírody. Jsou to 

například textilní materiály. Vlněné kabáty, šály a přikrývky z vlny ovcí, ručníky, 

utěrky, prostírání a látky na oblečení ze lnu, který se pěstuje na polích. Některé 

suroviny – hlavně bavlnu dovážíme z cizích zemí. Některé tkaniny umíme vyrábět i 

umělé – silon a hedvábí. Všechny textilní materiály se zpracovávají v textilním 

průmyslu – přádelny, továrny, dílny. 

    Plodiny, co se pěstují na polích, patří v zemědělství do rostlinné výroby. 

 

 

                  

Lněné pole                                           Staré tkalcovské stroje 

 

 

         

Skot                                 Slepice                              Prase 

 

Chov dobytka patří do živočišné výroby. 
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    Tak jako se neobejdeme bez oblečení, nemůžeme žít bez jídla. Na našem stole se 

střídají ovoce, zelenina, výrobky z masa, mléka, obilovin, luštěnin a okopanin. Aby 

člověk uspokojil své potřeby, musí vynaložit hodně práce. Ovoce, zelenina, obiloviny, 

luštěniny a okopaniny se pěstují v sadech a na polích. 

Zemědělství je nejvíce rozšířeno v oblastech s malou nadmořskou výškou – nížinách. 

                   

Obilné pole                         Vinná réva                           Ovocný sad 

 Ukaž na mapě nížiny a pojmenuj je.  

 

    Jižní Morava je nejteplejší oblast České republiky. Pěstuje se zde pšenice, 

cukrovka, ječmen, ovoce a zelenina. Je zde mnoho sadů a vinohradů. Všechny 

zemědělské plodiny se musí sklidit, dobře uskladnit a postupně dávat do obchodů. 

Aby plodiny déle vydržely, musí se zpracovávat v továrnách – mlýny, konzervárny. 

Zpracováním se zabývá potravinářský průmysl. Patří sem mlékárny a z masného 

průmyslu třeba jatka. 

               

Moderní sýrárna                                       Maso na jatkách v chladničce 
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Kraje České republiky 

 

    Česká republika je rozdělena do 14 krajů: 

Hlavní město Praha  Královéhradecký kraj Středočeský kraj 

Pardubický kraj  Jihočeský kraj  Kraj Vysočina 

Plzeňský kraj   Jihomoravský kraj  Karlovarský kraj 

Olomoucký kraj  Ústecký kraj   Zlínský kraj 

Liberecký kraj  Moravskoslezský kraj  

 

Hospodaření si kraje spravují samy. Práci si řídí krajské úřady v čele s hejtmanem. 

Jenom v kraji Praha má hlavní pravomoc magistrát v čele s primátorem. Největší 

kraj podle rozlohy je Středočeský kraj a nejmenší je Hlavní město Praha. 

Nejvíce obyvatel má Moravskoslezský kraj a nejméně Karlovarský kraj. 

 Který kraj je nejmenší a který největší?. 

 Který kraj má nejméně obyvatel a který nejvíce?  

Ukaž na mapě. 
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Hlavní město Praha 

    Krajské město tohoto kraje je Praha. 

Je zde mnoho historických památek. Např. Karlův most, Hradčany, orloj a jiné. 

Městem protéká řeka Vltava. 

 

 

 

 Ukaž město Prahu. Která řeka Prahou protéká?  

Středočeský kraj 

Rozkládá se kolem Prahy. Praha je také jeho krajským městem. Z historických 

památek si zapamatujeme hrad Karlštejn a Křivoklát. 
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    V tomto kraji se vyrábějí automobily. 

 Ukaž krajské město Středočeského kraje.  

Jihočeský kraj 

   Leží na jihu Čech. Hlavní a krajské město jsou České Budějovice. Je to 

průmyslové město. Na jihu kraje je pohoří Šumava s chráněným Národním parkem 

Šumava a pralesem Boubín. Kolem Třeboně jsou rybníky s chovem ryb – hlavně 

kaprů.                                                 

                   

Náměstí v Českých Budějovicích                Největší rybník Rožmberk 

 Ukaž krajské město České Budějovice, pohoří Šumavu, Třeboň a rybníky. 

Plzeňský kraj 

    Největším městem je Plzeň. Zároveň je krajským městem Plzeňského kraje. Na 

jihu kraje se rozprostírá část pohoří Šumava a Český les. Plzeň i okolí je průmyslové 

a bohaté na nerostné suroviny např. kaolin. V Plzni se stékají 4 řeky – Mže, 

Radbuza, Úhlava a Úslava. Vytváří jednu řeku, která pod názvem Berounka 

pokračuje dále z Plzně. Plzeň je známá výrobou piva a strojírenským podnikem, který 

se nazývá Škodovy závody. 

 Ukaž hlavní město Plzeňského kraje. 

 Ukaž všechny řeky, které protékají Plzní. 
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Karlovarský kraj 

    Krajské město Karlovy Vary jsou světoznámé lázně. Tento kraj je nejmenší. Je 

bohatý na minerální prameny, a proto tu jsou další lázeňská města – Mariánské 

Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov. U Sokolova jsou povrchové doly na hnědé 

uhlí. Tímto krajem protéká řeka Ohře. 
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 Ukaž krajské město a všechna lázeňská města v tomto kraji. 

 Ukaž řeku Ohři. 

Ústecký kraj 

    Krajským městem je Ústí nad Labem.  V tomto kraji jsou vybudovány chemické 

závody. Kolem Litoměřic je úrodný kraj. V Litoměřicích se každý rok pořádá 

zahrádkářská výstava nazvaná „ Zahrada Čech“. Přístav na Labi je ve městě Děčín. 

Na Mostecku se těží hnědé uhlí. Teplice jsou lázeňské město. 

 

 Ukaž krajské město, Teplice, Děčín, Most, Litoměřice. 

Liberecký kraj 

    Krajské město Liberec. Do kraje zasahuje část Jizerských hor a Krkonoš. Nad 

Libercem se vypíná Ještěd s televizní věží. 

 

                                               Ještěd 

Města jako Nový Bor a Železný Brod se stala známá výrobou skla. Kamenický Šenov 

– křišťálové lustry. V tomto kraji byla vyhlášena první chráněná krajinná oblast. Jsou 

to pískovcové skály v Českém ráji. 
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Královéhradecký kraj 

    Hlavní město a zároveň krajské město je Hradec Králové. Je to průmyslové 

město – také výroba klavírů značky Petrov. Na severu kraje leží Krkonoše. Naše 

nejvyšší pohoří. Krkonošský národní park je nejstarší v České republice. Na východě 

kraje jsou Orlické hory. 

              

Náměstí Hradce Králové                                    Autobus Safari Dvůr Králové 

 

 

    Dvůr Králové je znám svojí zoologickou zahradou – Safari. Řeka Labe protéká od 

severu celým krajem. 

 Ukaž Hradec Králové – krajské město. 

 Ukaž Krkonoše, Orlické hory. 

 Ukaž řeku Labe a Dvůr Králové. 

Pardubický kraj 

    Krajským městem jsou Pardubice. Je zde strojírenský, chemický a potravinářský 

průmysl. Známý je Pardubický perník. Pardubice leží na řece Labi. Kolem Labe je 

nížina – Polabí. Je to úrodný kraj. 

              

Pardubice – náměstí                                 Výrobky z Pardubického perníku 
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    Do Pardubického kraje patří také pohoří Jeseníky. Pramení zde řeka Morava. 

 Ukaž na mapě krajské město Pardubice. Na jaké řece leží?  

 Ukaž pohoří Jeseníky. 

Kraj Vysočina 

    Je oblast Českomoravské vrchoviny. Krajský úřad je v Jihlavě. Je to průmyslové 

město. Vyrábějí zde součásti do automobilů. Podnebí v tomto kraji je drsnější. Pěstují 

se zde hlavně brambory. 

    Třebíč je historické město. V Dukovanech je atomová elektrárna. 

                                      

Jihlava náměstí                                                   Jaderná elektrárna Dukovany 

 Ukaž krajské město Jihlavu. 

 Ukaž město Třebíč. 

 Ukaž Dukovany. 

Jihomoravský kraj 

   Leží na jihu Moravy. Krajské město je Brno. Jihomoravský kraj je nejteplejší část 

České republiky. Je to hlavně zemědělská oblast. Je zde mnoho sadů a vinohradů. 

Znojmo je město s historickými památkami. 

               

Brno – katedrála sv. Petra a Pavla        Vinohrad a vinný sklep 

 Ukaž Brno, Znojmo, Hodonín. 
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    Jih kraje je nížinatý. Je to Dolnomoravský úval a Dyjskosvratecký úval. Nad Brnem 

se nacházejí propasti a jeskyně vytvořené v Moravském krasu. Nejhlubší propast se 

jmenuje Macocha. 

                                  

Moravský kras - Macocha                       Naftové doly u Hodonína 

 Ukaž Moravskou krasovou propast. Jak se jmenuje?   

Olomoucký kraj. 

    Krajským městem je Olomouc  jsou zde strojírenské a potravinářské závody – 

Olomoucké syrečky.  

Podnebí je teplé v nížině u řeky Moravy a chladné v Jeseníkách. 

        

Olomouc – radnice                                       Lázně Jeseník 

    Ve Velkých Losinách se ručně vyrábí papír. 

 Ukaž na mapě řeku Moravu, město Olomouc, lázně Jeseník. 

 Ukaž Hornomoravský úval.     
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Zlínský kraj 

    Město Zlín je krajským městem tohoto kraje. V Hornomoravském úvalu se pěstuje 

cukrovka, ovoce, zelenina a obiloviny. Na sever zasahují do kraje Beskydy a 

Javorníky. Nedaleko jsou velmi navštěvované lázně Luhačovice. Rožnov pod 

Radhoštěm se může chlubit Valašským muzeem. Kroměříž je starobylé město. 

Krajem protéká řeka Morava. 

       

Zlín                                                               Skanzen Rožnov pod Radhoštěm 

Ve Zlíně se každým rokem pořádá mezinárodní  festival filmů pro děti a mládež. 

 Ukaž Zlín, Luhačovice, Kroměříž, řeku Moravu. 

Moravskoslezský kraj. 

    Krajské město je Ostrava. Ostrava je třetí největší město naší republiky. Na 

Ostravsku jsou největší zásoby černého uhlí. Tento kraj je průmyslový.  Do kraje patří 

Jeseníky a Moravskoslezské Beskydy. V Ostravě a Třinci jsou největší ocelárny. 

Severní část kraje tvoří Slezsko. 

 

                                     Ostrava – radnice 

 Ukaž Ostravu. Ukaž pohoří v tomto kraji. 

 Kde jsou největší zásoby černého uhlí?  

 Kde jsou největší železárny a ocelárny?   
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Naše příroda a životní prostředí 

    Příroda České republiky je rozmanitá. Střídají se nížiny s vrchovinami, pohořími a 

pahorkatinami. Na kopcích jsou lesy a v nich pramení potůčky a řeky. Pohoří tvoří 

vysoké kopce a hluboká údolí. V nížinách je úrodná půda a jsou tady pole, zahrady a 

sady. Pěstuje se zde cukrovka, obilí, zelenina a ovoce. Na místech, kam přitéká 

voda, lidé vytvořili rybníky. Nejvíce rybníků je na Třeboňsku. Na horách po ledovcích 

vznikla ledovcová jezera, např. na Šumavě. 

    Lidé si postavili svá obydlí na různých místech naší republiky. Vznikaly osady, 

vesnice, města i hodně velká města 

 

Městská krajina                                                     Venkovská krajina 

 Jak se liší krajina, ve které žijete od krajin na obrázku?   

 

 Bydlíte v rovinaté nebo kopcovité krajině?  

 

 Jakou nadmořskou výšku mají nejvyšší kopce ve vašem okolí?  

 

 Leží vaše krajina blízko nebo daleko od státní hranice? Ukaž na mapě.  

 

 Do kterého cizího státu máte nejblíže? Ukaž na mapě.  
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Životní prostředí u nás 

Pomůcky: zeměpisné mapy, obrazový materiál Prahy. 

 Ukaž hlavní město České republiky. Která řeka protéká tímto městem? 

 

 Které historické památky znáš? 

 

 Zopakujeme si, co je to životní prostřed 

 

    Lidé svojí činností životní prostředí narušují. Také v místě, kde bydlíte, 

naleznete následky tohoto působení. Škodlivé účinky se projevují jak na přírodě, tak 

na lidech. 

 Podle obrázků určíme všechny zdroje znečištění, a které z nich se vyskytují i u 

nás. 
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    Projíždějící auto vyvolává hluk, který obtěžuje obyvatele. 

    Do potoků a řek odtékají odpadní vody, které hubí živé organizmy. Lidem potom 

chybí čistá voda. 

 Co všechno může znečišťovat vodu? 

 

 

    Velký význam pro životní prostředí mají zelené rostliny. Poskytují nám 

mnohostranný užitek. Nejenže je na ně hezký pohled a zkrášlují naše okolí, ale 

mnohé z nich patří mezi léčivé byliny. Jsou tedy důležité pro naše zdraví. Zelené 

rostliny také vyrábějí kyslík, který potřebujeme k dýchání. Zachycují prach a udržují 

vlhkost. Vysoké rostliny, jako stromy a keře v době horka vytvářejí stín. Jindy chrání 

člověka, zvěř i krajinu před silným větrem. 

 

 

Jeden hektar listnatého lesa vyrobí za den 2,5 t kyslíku. 
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Kulturní a historické zajímavosti 

 

    Kulturní a historické zajímavosti, které se nacházejí v České republice, nám 

připomínají, jak lidé žili v minulých dobách. Některé památky se vyskytují i ve vašem 

okolí. Jsou to středověké hrady, jejich zříceniny nebo zámky. 

 Nachází se v krajině, kde žijete, hrad, jeho zřícenina nebo zámek?  

 

             

Zřícenina hradu Trosky                                Hrad Bouzov 

 

             

Zámek Hluboká                                            Zámek Kynžvart 

 

 Je možné je navštívit? Jak?   
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Chebský hrad                                     Hrad Seeberg 

 Víte něco o jejich historii? 

 

    V České republice je mnoho hradů a zámků. Nejkrásnější je hrad Karlštejn. Nechal 

jej postavit král Karel IV. Byl to hrad se zvláštním posláním. Byly zde uloženy 

korunovační klenoty. Ukaž hrad na mapě. 

 

 

            

Hrad Karlštejn                          Hrad Bezděz                          Hrad Zvíkov 
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Kamenné gotické hrady se stavěly pro ochranu zemských hranic i ve vnitrozemí. 

Například: Bezděz, Zvíkov. 

    V pozdější době se staví zámky a staví se téměř všude. Jsou to například 

Konopiště, Opočno, Hluboká, Český Krumlov, Kroměříž, Mikulov a mnoho dalších. 

    V těchto dávných dobách se zakládala města. Vznikala hlavně při křižovatkách 

obchodních cest. Každé město má svoji tvář – náměstí, vzhled kostela, radnici, 

městské zástavby a podobně. Během staletí se mnoho změnilo. Zachovala se však 

historická jádra měst. Dnes je jich hodně prohlášeno za památkové rezervace. 

    Patří sem Praha, Český Krumlov, Kutná Hora, Tábor, Jičín, Kroměříž, Třebíč, 

Slavonice, Jihlava, zámek Lednice a další. Pravým klenotem je Telč. Zachovaly se 

zde staleté stavební a kulturní památky. 

 

 

Telč  

 Na náměstí větších měst se nacházejí staré měšťanské domy. Mají různý vzhled 

podle toho, ve které době byly postaveny nebo opraveny. 
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Měšťanské domy 

 

Románské         Gotické            Renesanční      Barokní  

Typický tvar okna: 

  

Románské    Gotické              Renesanční                        Barokní 

 Podle obrázků řekněte, jaké měšťanské domy najdete na našem náměstí. 

Poznáte sloh?  

 

    Historické budovy se dochovaly i na venkově. Jsou to stará venkovská stavení a 

nazývají se lidové stavby, protože v nich žili prostí lidé. 

 

Roubený dům                            Lidově barokní stavení           Hrázděný dům 
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 Kde v naší blízkosti můžeme najít takové lidové stavby?  

 

    Mezi církevní stavby patří kapličky, kostely a kláštery. Neslouží jen věřícím, ale 

jsou to místa, kde vidíme cenné kulturní a historické památky. 

     

Kaplička               Kostel sv. Mikuláše v Chebu     Klášter Premonstrátů v Teplé 

       Pomníky, památníky, pamětní desky a pamětní síně 

připomínají významné osobnosti a významné události z našich dějin. V rodných 

domech slavných lidí se uchovávají upomínky na jejich život. V muzeích se 

soustřeďují přírodovědné a historické sbírky. Národopisná oddělení uchovávají kroje, 

nářadí, nástroje a nábytek ukazující způsob života prostých lidí v určitém kraji.    

Chloubou některých míst jsou parky. Krásu květin, vzácných keřů a stromů v nich 

doplňují jezírka, fontány, kašny i sochy. 

     

Památník Přemysla Oráče                          Pražský park Stromovka 

Ve Stadicích                                                (Královská obora) 
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Hlavní město České republiky Praha 

    U řeky Vltavy se před staletími usídlili naši předci. V 9. století založili Přemyslovci 

Pražský hrad. Bylo to spíš hradiště než středověký hrad. Postupně vznikala 

jednotlivá pražská města. Hradčany, Malá strana, Staré město a Nové město. Praha 

byla vždy centrem Českého státu v dalších staletích. Její dějiny slavné i tragické byly 

vždy dějinami celé země. Současně probíhalo od středověku i kulturní dění.  Vznikaly 

kostely, kláštery i paláce. Pod Starým městem jsou ukryty desítky kamenných 

románských domů. Velkého rozkvětu dosáhla Praha za vlády Karla IV. Kromě 

Pražského hradu věnovali čeští panovníci velkou pozornost i Vyšehradu – druhému 

pražskému hradu. 

 

   

Hradčany                                                 Vyšehrad 

 

    Levý břeh Vltavy byl osídlen dříve. Probíhal zde velmi rušný život. Pravý břeh byl 

rozlitý a byly tam samé močály a bažiny. Proto byl osídlen později. Je to dnešní Staré 

město. Vyšehrad byl postaven až v 10. století na pravém břehu Vltavy… na 

Vyšehradském vrchu nastaly velké stavební změny za knížete Břetislava v polovině 

11. století. Vybudovaly se zděné hradby a prvně se použila malta. Bylo to poprvé 

v Čechách.   

            

Karlův most                                                Národní divadlo 
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    Karlův most spojuje Staré Město s Malou Stranou. Po schodech se dá sejít na 

pražskou čtvrť – Kampu. Filmovaly se zde Chobotnice z 2. patra. 

Národní divadlo si lidé postavili sami. Skládal a sbíral peníze celý národ. Základní 

stavební kameny přiváželi lidé ze všech koutů naší vlasti. V r. 1883 bylo Národní 

divadlo otevřeno představením opery Libuše od B. Smetany. 2 roky před tím ještě 

nedokončené vyhořelo. 

Staroměstské náměstí – J. Hus, kazatel, bojovník proti bezprávím církve. 

Pražský hrad – Hradčany – sídlo prezidenta republiky. 

 Jak se pozná přítomnost prezidenta na hradě? 

Zlatá ulička – malé domečky dřívějších řemeslníků. 

Chrám sv. Víta – Svatováclavská kaple – úkryt korunovačních klenotů. Jsou 

chráněny 7 zámky. 

Václavské náměstí – v horní části náměstí před Národním muzeem je socha sv. 

Václava na koni. U této sochy se lidé často scházejí, když chtějí podpořit dobrou věc 

anebo proti něčemu protestovat. 
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Náš kraj. 

Pomůcky: zeměpisná nástěnná mapa a malé mapky ČR. 

 Jaký význam mají zelené rostliny pro naše životní prostředí? 

 

 Viděli jste někdy někoho znečišťovat vodu v řece?  

 

 

    Naše město Cheb leží v Karlovarském kraji. Karlovarský kraj má ze všech krajů 

nejméně obyvatel. Leží na západě Čech a má společnou hranici se Spolkovou 

republikou Německo. Z Německa k nám zasahuje nižší pohoří Smrčiny. Nejvyšším 

místem Smrčin je u Aše – Háj (757 m). U Chebu je nejvyšší dominantou Zelená hora 

(637 m) s televizním vysílačem. Na východě kraje se rozprostírá Slavkovský les a 

na jihu Český les, který se napojuje na Šumavu. Tyto oblasti jsou hodně zalesněné. 

Vyskytují se zde lesy, jehličnaté i smíšené. Lesy lákají obyvatele z blízkého okolí 

k procházkám i ke sběru lesních plodin. Na loukách v blízkosti lesů žijí různé druhy 

hmyzu, ptáků i zvěře. Často vidíme zajíce i vysokou zvěř. 

           

Borůvky                            Brusinky                                              Houby 

    Nejvýznamnějším vodním tokem kraje je řeka Ohře. Přijímá několik přítoků a 

největším je Odrava. Na obou řekách vznikly vodní nádrže. Na Ohři - Skalka a na 

Odravě – Jesenice.  

    Chebsko i Ašsko je poměrně bohaté na rybníky. Největší rybník je u Františkových 

Lázní – Amerika. Na podzim se pořádá jeho výlov. 
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                             Výlov rybníka Amerika 

    Františkovy Lázně patří mezi známá lázeňská města v našem kraji. Patří k nim i 

Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Karlovy Vary a Jáchymov. Lázně postupně 

vznikaly na místech výskytu četných minerálních pramenů i teplých (např. 

v Karlových Varech). Do lázní si lidé jezdí léčit své nemoci (pohybové ústrojí, 

žaludeční nebo srdeční potíže a další) 

    Podnebí v Karlovarském kraji je mírné. 

    Přírodní lokalitou první kategorie je národní přírodní rezervace SOOS. Je 

nejzajímavější a turisty velmi navštěvovaná. SOOS se nachází poblíž osady Hájek a 

železniční zastávky Nový Drahov. Je pozůstatkem sopečné činnosti. Jsou to vývěry 

minerálních pramenů a úniky oxidu uhličitého. V této rezervaci je jich na 200. 

Nejzajímavějšími místy prochází naučná stezka. Je upravena a opatřena podrobnými 

informačními panely. 

 

SOOS u Františkových Lázní 
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Práce s mapou místní krajiny 

    Pomůcky: zeměpisná mapa velká a žákovské mapy ČR, turistická mapa – Cheb a 

okolí, mapa města Cheb. 

 

 Ukaž na mapě hranice Chebska se Spolkovou republikou Německo. 

 

 Ukaž a vyjmenuj větší města Chebska. 

 

    Blíží se prázdniny a s nimi i návštěvy u příbuzných mimo naše město. Někdo 

pojede s rodiči na dovolenou po České republice, někdo třeba do ciziny, do hor nebo 

k moři. 

 Když pojedete autem, podle jaké mapy se bude řidič cestou řídit? 

 

 Znáš ještě jiné typy map 

 

 Vyjmenuj mapy, se kterými jsme pracovali letos při hodinách zeměpisu. 

 

 Jakou mapu použijeme v místě, které neznáme?   

 

 Kde si ji vyzvedneme?  

 

    Teď budeme pracovat s mapou, na které je znázorněn Cheb a okolí. Je to 

turistická mapa, která je přehledným a podrobným průvodcem. Ukazuje turistická 

místa ve městě nebo jeho okolí. Poskytuje řadu praktických informací a typů na 

ubytování, stravování, kulturní a sportovní vyžití. Najdeme zde síť vodních ploch, 

parků – lesů, nádraží a podobně. Podrobně informuje a seznamuje i s historií 

jednotlivých míst. 
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