5. ročník - od 15. 2. do 19.2.
Ahoj holky a kluci, posílám učivo, těším se na Vás. Protože budeme mít od tohoto týdne navýšený
počet online výuky, budeme probírat dvě učiva za týden.

Vlastivěda – zápisy si nalep. , (vše vyhledejte na mapě), nauč se
- učebnice str. 26 – Kraj Vysočina
str. 28 - Jihočeský kraj
Práce v pracovním sešitě – kraj Vysočina, Jihočeský kraj - vypracuj

ČTENÍ:
Čtení probírané látky v učebnicích přírodovědy a vlastivědy.
Čítanka: str. 137, 138 – Ano, mocný sultáne

Kraj Vysočina

1) Krajské město –Jihlava
2) Povrch – pahorkatiny, vrchoviny –
Českomoravská vrchovina – důležité Evropské rozvodí (růžová hranice na mapce)
Žďárské vrchy
3) vodstvo (měl bys znát řeka  úmoří)
Řeky :
Svratka - Vodní nádrž: Vír
Oslava
Jihlava - Vodní nádrž: Dalešice – jaderná elektrárna Dukovany !!
Želivka - Vodní nádrž: Švihov
Sázava
4) Města – průmysl – potravinářský – zpracování brambor – bramborářská oblast
- zemědělství – pěstování – brambor, lnu, ovsa, žita
- chov ovcí, skotu
Žďár nad Sázavou – strojírenský průmysl – ŽĎAS
5) cestovní ruch - Turistika
Žďár nad Sázavou– Zelená hora – kostel sv. Jana Nepomuckého – UNESCO
Telč – historické centrum + zámek – UNESCO
Jaroměřice nad Rokytnou - zámek
Jihlava ZOO, Katakomby, (těžilo se zde stříbro)

CHKO – Železné hory, Žďárské vrchy

Jihočeský kraj

1) Krajské město – České Budějovice
2) Povrch – pahorkatiny, vrchoviny – Českomoravská vrchovina, Novohradské hory,
Šumava
3) vodstvo
Řeky :
Vltava - PP-Lužnice
na Vltavě- Vodní nádrž: Orlík, Lipno
LP – Otava
Malše, Nežárka,
Rybníky - Svět, Rožmberk, Bezdrev
4) Města – okolí Třeboně a Českých Budějovic -kraj rybníků-chov ryb a vod. drůbeže
Silně zalesněná oblast – dřevozpracující průmysl
České Budějovice – potrav. průmysl- Budvar – pivovar
- KOH-I-NOOR – výroba tužek, pastelek…
- Největší jaderná elektrárna Temelín– energetický průmysl
5) cestovní ruch– Turistika
Písek - Nejstarší kamenný most v ČR
Vesnička Holašovice (SELSKÉ BAROKO) – UNESCO
ZÁMKY – Hluboká, Český Krumlov, Červená Lhota
Boubínský prales – nejstarší česká přírodní rezervace - v NP Šumava
Národní park - Šumava

CHKO – Třeboňsko

