4. ročník – 15.2. – 19.2.
Ahoj Nikolko, Matyášku, Marťo a Honzíku.

Vlastivěda - Na online hodinu si připrav mapu ČR - opět ve středu
zápis – vytiskni, nauč se. Co máš v zápisu podloženo modrou barvou už umíš, jen si zopakuješ 
- vždy pracuj s mapou a vše na ní vyhledej pohoří, řeky, města…
učebnice str. 9 – Karlovarský , Ústecký kraj
44, 46, 48, 50, 52, 59/10, 60/12
– vždy se podívej na mapku a odrážky ke Karlovarskému a Ústeckému kraji

Opakování – Středočeský kraj

ČTENÍ:
Čtení probírané látky v učebnicích přírodovědy a vlastivědy
Čítanka str. 136 – Švanda dudák -přečti si 
134 – 135 – Nebe pod zemí

3. Karlovarský kraj – leží na západě Čech, sousedí s Německem

1) Krajské město –Karlovy Vary
2) Města – Sokolov, Cheb, Mariánské lázně, Aš (nejzápadnější město ČR)
3) Povrch
PAHORKATINY - Krušné hory - Klínovec, Doupovské hory, Český les, Slavkovský les
4) vodstvo
Řeky : Ohře
5) Průmysl + nerostné bohatství – kraj lázeňství Zdroje minerálních a léčivých vod
Karlovy Vary – sklo, porcelán
5) cestovní ruch + zajímavosti
- lázeňství - Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně
Jáchymov – dříve se těžilo stříbro 
- Karlovy Vary -Mezinárodní filmový festival (každý rok)
- Hrad Loket

4. Ústecký kraj – leží na severozápadu ČR, sousedí s Německem

1) Krajské město – Ústí nad Labem
2) Povrch – nížiny – Polabská nížina
- vrchoviny – Krušné hory, Lužické hory
3) vodstvo
Řeky :
Labe – pravé přítoky (PP)– Ploučnice
levé přítoky (LP)–Ohře
3) Města + Průmysl + nerostné bohatství + zemědělství
Most, Litvínov, Chomutov – těžba hnědého uhlí – v okolí tepelné elektrárny
Ústí nad Labem – chem. průmysl
Děčín- největší český přístav
Žatec, Louny – pěstování chmele
5 ) cestovní ruch
Národní park České Švýcarsko – Pravčická brána
Hora Říp – vystoupil na ni praotec Čech

