
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK 

Milí žáci, zasíláme Vám úkoly na tento týden. Doufáme, že se Vám daří a jste zdraví. V případě 

jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
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2 a 3. Prosíme vypracovat a poslat zpět na emailové adresy petras@zsstjicin.cz nebo 

horutova@zsstjicin.cz do neděle 26. 4. 2020. Stačí jen vyfotit. 

 Koho zaujal výukový program na www.didakta.cz, může klidně dále pocvičovat  

 NOVINKA: pro všechny, co by se chtěli vidět a slyšet. Nabízíme možnost online spojení. 

 Co potřebuji: ideálně notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem 

(popřípadě chytrý telefon nebo tablet), připojení k internetu 

 Kdy: středa 22. dubna od 10.15 do 10.45 (paní učitelka Horutová) 

          čtvrtek 23. dubna od 10.00 (pan učitel Petráš) 

 Jak: Velmi jednoduše: kliknutím na uvedený odkaz: 

https://telekonference.eu/join/4z4p0z (paní učitelka Horutová) 

https://telekonference.eu/join/kqdv1z (pan učitel Petráš) 

 Poté zadáš jen své jméno (např. Jan Starý) a dáš povolit mikrofon a webkameru 

a jsi TAM. NIC se neinstaluje. 

 Proč: Můžeme se pobavit, vidět.. Řešit úkoly nebo cokoliv jiného   

 Prohlížeč: Využijte prosím prohlížeč Google Chrome, kdo nemá, si ho může 

naistalovat (dole odkaz, trvá to asi minutu) 

 https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--

a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds  

 REFERÁT – libovolné město ČR (bylo zadáno 13. 3. 2020) 

o Stále můžete posílat. Kdo nemá PowerPoint, může využít jiný program (např. Word 

– nemusí být 15 stránek) nebo cokoliv jiného.  

o Vyber si město v ČR, které tě něčím zaujalo 

o Vytvořit prezentaci v programu MS PowerPoint (cca 10 – 15 snímku) 

o Základní informace, poloha, mapa, hospodářství, kultura, sport, zajímavosti, 

fotografie, napsat zdroje 

o Hotové prezentace můžete zasílat na petras@zsstjicin.cz nebo horutova@zsstjicin.cz  

http://www.didakta.cz/
https://telekonference.eu/join/4z4p0z
https://telekonference.eu/join/kqdv1z
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds


OPAKOVÁNÍ ÚSTECKÝ, LIBERECKÝ, KRÁLOVEHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ 

1. Doplň informace k Ústeckému kraji.  

a) Ústecký kraj má nejvyšší ………………………………………………………. . 

b) Kraj lemuje poničené pohoří ……………………………………………………….. . 

c) Nachází se zde národní park …………………………………………… s …………………………….. branou 

nebo CHKO ……………………………………………………….. . 

d) Na ………………………………………… se těží ………………………………………….. . 

e) Je zde velké množství ……………………………..……. elektráren.  

f) Kraj je známý pěstováním …………………………….., ze kterého se vyrábí pivo, například ve 

městech ………………………………………………………………………………………………….. .  

g) Chemický průmysl je zastoupen ve městě ………………………………………….. . 

 

2. Doplň informace k Libereckému kraji. 

a) Nejvyšší hora, na které je i televizní vysílač se nazývá ……………………………… . 

b) ………………………………………….. je místo sloužící ke koupání a rekreaci. 

c) Bižuterie se vyrábí ve městě ………………………………………………………….. .  

d) Pískovcové Prachovské skály se nacházejí v CHKO ………………………………. .  

 

3. Doplň informace k Královehradeckému a Pardubickému kraji.  

a) Na území KH kraje se nachází naše nejvyšší hora ………………………, která měří ……………… .  

b) Řeka Orlice má 2 přítoky: …………………………………… a …………………………………………. 

c) Řeka Labe pramení v pohoří …………………..……………… . 

d) V Hradci Králové se vyrábí světoznámé klavíry značky …………………..…………. . 

e) V CHKO ………………………..……. jsou velice známe pískovcové …………………………………… skály. 

f) Safari se nachází ve městě …………………………………………………………….. . 

g) Firma PAROMO se zabývá ………………………………………………… průmyslem.  

h) Pardubice jsou známé výrobou ……………………….. a závodem ………………………………………… . 

ch) Autobusy se vyrábějí ve městě …………………………………………………. . 

i) Centrum sportu v Krkonoších je např.: …………………………………………………….. .  

 



4. Doplň do tabulky jednotlivých krajů 3 města. 

Ústecký 

kraj 

Liberecký 

kraj 

Pardubický 

kraj 

Královehradecký 

kraj 

    

    

    

 

5. Doplň do tabulky jednotlivých krajů jejich 2 zajímavosti nebo památky. 

Ústecký  

kraj 

Liberecký 

kraj 

Pardubický 

kraj 

Královehradecký 

kraj 

    

    

 


