
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK 

Milí žáci, zasíláme Vám úkoly na tento týden a přejeme pěkný Den dětí. Doufáme, že se Vám 

daří a jste zdraví. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

➢ OPAKOVÁNÍ OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ – viz strana 2. Prosíme vypracovat a poslat 

zpět na emailové adresy petras@zsstjicin.cz nebo horutova@zsstjicin.cz do neděle  

7. 6. 2020. Stačí jen vyfotit. 

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

➢ TELEKONFERENCE: pro všechny, co by se chtěli vidět a slyšet. Možnost online spojení. 

▪ Co potřebuji: ideálně notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem 

(popřípadě chytrý telefon nebo tablet), připojení k internetu 

▪ Kdy: středa 3. června od 10.15 do 10.45 (paní učitelka Horutová) 

          čtvrtek 4. června od 11.00 (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  
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OPAKOVÁNÍ OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ 

1. Doplň informace k Olomouckému kraji.  

a) Nachází se zde pohoří ……..…….. …………………., jehož nejvyšší hora se nazývá ….………..……, 

měří ……….…… m n. m., což se shoduje s datem objevení světadílu …………………………………... . 

b) Navštívit můžeme i nám blízké ……………………. vrchy nebo CHKO ……………………….…………… . 

c) V ……….……………. se vyrábějí sýry, které se nazývají ………….…………….. ……..…….…………….. . 

d) Oděvní firma OP sídlí ve městě ………………………………….. . 

e) Oblasti Olomouce se říká také …………………. . 

f) V Hranicích je  ………………………. …………………………….. v ČR. 

g) Na hradě ……………………….. se natáčela pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci.  

h) Poblíž města Velké Losiny se nachází velké přehradní nádrže ………….…….. …………………….. . 

 

2. Doplň informace ke Zlínskému kraji.  

a) Centrem kraje je město Zlín, které se v minulosti jmenovalo …………………………………………. 

podle bývalého československého …………………………… . Protéká zde řeka ………………………… .  

b) V ……………………..…………. průmyslu se zde proslavil podnikatel Tomáš …………..…. .  

c) Gumárenský průmysl je zastoupen ve městě ………………………………… . 

d) Navštívit můžeme skanzen v  ………………………..…………………. nebo lázně v ……………………… . 

e) Východní část kraje je zvaná ……………………. . 

 

3. Doplň do tabulky jednotlivých krajů 4 města. K městům dopiš počet obyvatel a jejich 

vzdálenost od Starého Jičína. 

Olomoucký kraj Zlínský kraj 
  

  

  

  


