
ZEMĚPIS   8.A,B – 5. část
Ahoj osmáci. Děkuji všem žákům, kteří mi poslali vypracované úkoly :)
Zároveň prosím o vypracování úkolů a zaslání na e-mail ke kontrole ty žáky, kteří tak ještě 
neučinili. Úkoly byly dva – doplnění výpisků (zajímavosti ve Středočeském a Jihočeském 
kraji),odpověď na otázku – kdo byl stavitelem rybníků ( ve 2. části) a doplnění měst k jednotlivým 
pojmům (ve 4. části). 

      e-mail:   zemepis-jizni@seznam.cz

Úkol na procvičení napiš z druhé strany do sešitu a pošli ke kontrole na e-mail do 30. 4.
K následujícím pojmům doplň město, pro které je pojem typický.

          a) Ještěd                                                    e) Babiččino údolí (doplň město, které je v blízkosti)
          b) klavíry Petrof                                        f) KOH-I-NOOR
          c) Mattoni                                                 g) památka UNESCO v Jihočeském kraji
          d) bižuterie                                                h) lázně v Karlovarském kraji

Učivo od 20. 4.  do 30. 4.
Nejprve si přečti jednotlivé kraje v učebnici, prohlédni si obrázky. Potom si opiš výpisky. Používej 
vždy atlas ČR.

Pardubický kraj         (učebnice str. 91-92)
• krajské město: Pardubice
• řeka Labe – splavná od Chvaletic
• města: Pardubice – chemický průmysl, perník, Velká pardubická

           Vysoké Mýto – autobusy
            Hlinsko – elektrospotřebiče ETA
            Česká Třebová, Ústí nad Orlicí

• zajímavosti: CHKO Železné hory
                     Litomyšl – památka UNESCO
                     Orlické hory – rekreace

Kraj Vysočina       (učebnice str. 93-95)
• krajské město: Jihlava
• povrch: Českomoravská vrchovina
• zemědělství: brambory, chov skotu
• města: Jihlava

           Pelhřimov
           Dukovany – jaderná elektrárna
           Nové Město na Moravě (lyže)
           Havlíčkův Brod

• památky UNESCO: Zelená hora, Telč, Třebíč
• historické památky: hrad Pernštejn

Jihomoravský kraj         (učebnice str. 95 -98)
• krajské město: Brno
• povrch: převážně nížiny (úvaly)
• podnebí: teplé



• zemědělství: úrodné půdy
                     vinná réva, ovoce, zelenina

• města: Brno – výstaviště, veletrhy, výroba traktorů
           Znojmo – konzervárny, vinařské závody
           Mikulov – vinařství
           Hodonín – elektrárna tepelná
           Břeclav – chemický průmysl
           Adamov – strojírenský průmysl

• přírodní zajímavosti: NP Podyjí
                                  CHKO Moravský kras (jeskyně, řeka Punkva, propast Macocha)
                                  CHKO Pálava, CHKO Bílé Karpaty

• historické památky: hrad Špilberk (v Brně), zámek Mikulov, Lednice, hrad Bítov, Vranov     
                                nad Dyjí, národopisná oblast Slovácko
                                památky UNESCO: Brno, Lednicko-valtický areál

• rekreační oblasti: vodní nádrž Nové Mlýny, Vranov
• zajímavosti: Baťův kanál

   
                                  


