4. ročník – 22.3. – 26. 3.
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 
- vždy pracuj s mapou a vše na ní vyhledej pohoří, řeky, města…
učebnice str. 14 – Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

Opakování –

Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina
Vypracuj pracovní sešit str. 6 – 7, str. 8

ČTENÍ:
Čtení probírané látky v učebnicích přírodovědy a vlastivědy
Čítanka str. 106- Předjaří, lidové pranostiky

Jihočeský kraj – leží na jihu Čech, sousedí s Rakouskem a Německem

1) Krajské město – České Budějovice
2) Povrch – pahorkatiny, vrchoviny – Českomoravská vrchovina, Novohradské hory,
Šumava
3) vodstvo
Řeky :
Vltava - PP-Lužnice, Malše
na Vltavě- Vodní nádrž: Orlík, Lipno
LP – Otava
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
ZÁMKY – Hluboká, Český Krumlov, Červená Lhota,
Boubínský prales – nejstarší česká přírodní rezervace - v NP Šumava
Národní park - Šumava

CHKO – Třeboňsko

Plzeňský kraj-leží na jihozápadě ČR, sousedí s Německem

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

