5. ročník - od 22. 2. do 26.2.
Ahoj holky a kluci, posílám učivo, těším se na Vás

Vlastivěda – zápisy si nalep. , (vše vyhledejte na mapě), nauč se
Na online hodiny si připrav mapu Evropy – budeme s ní pracovat
- učebnice str. 30 – Plzeňský kraj
str. 49 - Evropa
str. 58 – poloha Evropy
Práce v pracovním sešitě – Plzeňský kraj,

ČTENÍ:
Čtení probírané látky v učebnicích přírodovědy a vlastivědy.
Čítanka: str. 142 – 144 – Léčení špagetismu

Plzeňský kraj

1) Krajské město –Plzeň
2) Povrch – pahorkatiny, vrchoviny – Český les, Šumava
3) vodstvo
Řeky :
Mže (na Mži - Vodní nádrž: Hracholusky), Radbuza- jejich soutokem vzniká v městě
Plzni Berounka
Úhlava Vodní nádrž: Nýrsko
Úslava, Otava
Vodní nádrž: Nýrsko
Jezero –Černé – Na Šumavě
4) Města – okolí Domažlic– národopisná oblast Chodsko
(nářečí, koláče, dudy…, dodržují se zvyky a tradice)
- těžba kaolínu – výroba chodské keramiky
Plzeň- strojírenský průmysl – výroba lokomotiv
pivovarnický průmysl – PRAZDROJ

5) cestovní ruch – Turistika
HRAD– Švihov,

Rabí (zřícenina)

Národní park - Šumava

CHKO – Šumava, Český les

EVROPSKÁ UNIE učebnice str. 49
EU
- vznikla 1. listopadu 1993
- Má 27 členských států (Velká Británie odstoupila 31.1.2020)
- ČR – členem od 1. května 2004
- Hlavní sídlo v Bruselu (hlavní město Belgie)
- Měnou je 1Euro
CÍL:
-Volnost pohybu obyvatel mezi státy
-Spolupráce mezi státy EU – hospodářství, mír, solidarita, možnost volného cestování a
studia mezi státy EU

PLANETA ZEMĚ (učebnice vzadu – mapa)

Evropa sousedí na východě s Asií, na jihozápadě s Afrikou

HRANICE EVROPY učebnice str. 58

-na východě pohoří Ural, řeka Emba, pobřeží Kaspického a Černého moře
-na jihu Středozemní moře a od Afriky ji děli Gibraltarský průliv
-na západě Atlantský oceán
-na severu Severní ledový oceán

POLOOSTROVY
-na severu Skandinávský poloostrov
-na jihozápadě Pyrenejský poloostrov
-Na jihu Apeninský poloostrov (bota)
- na jihovýchodě Balkánský poloostrov (ruka)

OSTROVY
-Island
-Britské ostrovy
-Sicílie

