
4. ročník – 22.2 – 26.2. 

Ahoj Nikolko, Matyášku, Marťo a Honzíku.  

 

 

Vlastivěda  -  Na online hodiny v pondělí  si připrav Vlastivědu a čtení, na středu vlastivědu. 

zápis – vytiskni, nauč se.  Co máš v zápisu podloženo modrou  barvou už umíš, jen si zopakuješ  

            - u pohoří si zopakuj nejvyšší vrcholy 

            - vždy pracuj s mapou a vše na ní vyhledej pohoří, řeky, města… 

                         učebnice str. 10  – Liberecký a Královehradecký kraj 

                                                  40, 42, 44, 46, 52, 54, 59/10,           60/14       59/9 

                                             – vždy se podívej na mapku a odrážky Libereckému a Královehradeckému kraji 

 

Opakování – Karlovarský, Ústecký kraj 

                        

                                                                                       

ČTENÍ:   

Čtení probírané látky v učebnicích přírodovědy a vlastivědy 

Čítanka str. 137- 138 - přečti si   

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Liberecký kraj – na severu ČR, sousedí s Polskem 

 

1) Krajské město –Liberec 

2) Povrch – nížiny –Česká tabule – malý  

                    - pahorkatiny, vrchoviny –Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše ( zopakuj si 

nejvyšší vrcholy ) 

3) vodstvo  

Řeky : 

Ploučnice 

Nisa 

Jizera 

Jezera – Máchovo jezero – je to vlastně rybník 

 

4) Města  - Liberec, Jablonec nad Nisou, Nový Bor, Turnov 

5) Nerostné bohatství - Těžba stavebních a sklářských písků 

6) Průmysl a význam měst 

Liberec – vysílač Ještěd 

               - ZOO 

Nový Bor – výroba skla 

Jablonec nad Nisou – bižuterie 

Turnov – broušení drahokamů, výroba optických přístrojů (dalekohledy,   

                 mikroskopy…)- pro zajímavost  

 

7) cestovní ruch 

Máchovo jezero- UMĚLE VYTVOŘENO ČLOVĚKEM (rybník) 

                              -k rekreaci 

Hrad-  Bezděz, Trosky (zřícenina) 



Zámek – Sychrov 

 

6.Královehradecký kraj - na severu ČR, sousedí s Polskem 

 

1) Krajské město – Hradec Králové 

2) Povrch – nížiny – Polabská nížina – kousek na jihu kraje 

                    - pahorkatiny, vrchoviny – Krkonoše, Orlické hory 

3) vodstvo  

Řeky : 

 Labe – pramení v Krkonoších  LP  Labe – Úpa, Metuje, Orlice 

                                                        PP Labe - Cidlina 

Vodní nádrž – Rozkoš 

 

4) Města  - průmysl 

Hradec Králové – výroba klavírů – PETROF 

Vamberk – výroba ručních krajek 

 

5) cestovní ruch 

Česká Skalice – Babiččino údolí (Božena Němcová- Babička) 

Třebechovice pod Orebem – Muzeum betlémů 

Dvůr Králové nad Labem – ZOO - Safari 

 

Turistika – Krkonoše, Orlické hory, Prachovské skály- v Českém ráji 

        Hrad – Loket                Zámek Opočno 

 


