
Zeměpis do 15. 5. 2020 – 9.třída 

Tématem jsou dva kraje ČR. /obsahově kratší/ 

1, Zápis do sešitu dle těchto bodů /uč. str. 79-80 + prezentace dole/ 

Plzeňský kraj 

- poloha kraje, krajské město 

- řeky, hory 

- názvy velkých měst v kraji, vyhledej si na mapě 

- povrch kraje, řeky, hory 

- zemědělství, průmysl 

- hrady, zámky, památky, zajímavosti, známé osobnosti tohoto kraje 

- byl jsem v tomto kraji na výletě, na dovolené, u známých, mám tam rodinu? 

Zápis stručný, jasný, přehledný, to nechám na vás. Sešity se budou vybírat ke 
kontrole, kopii posílat nemusíte.  

Prezentace: 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ_GFAeuj50 

https://www.youtube.com/watch?v=7RYzRFi-r8w 

Napiš k těmto bodům, čím jsou zajímavé, na otázky odpověz a pošli na 
email:vaculikova@seznam.cz do 17. 5. 2020. 

1, Které město se proslavilo pěstováním karafiátů? 

2, Název vodního hradu. 

3, Centrum Chodska a jméno představitele popraveného v Plzni. 

4, Při obléhání tohoto hradu přišel o oko husitský vojevůdce – jeho jméno. 

5, Největší a nejhlubší jezero u nás, jakého je původu? 

6, Kdo založil v Plzni loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka? 

7, Centrum pivovarnictví a značka piva. 

8, Název strojírenských závodů v Plzni. 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ_GFAeuj50
https://www.youtube.com/watch?v=7RYzRFi-r8w


9, Nejrozsáhlejší hradní zřícenina u nás. 

10, Ve kterém městě se začaly vyrábět zápalky? 

2, Zápis do sešitu dle těchto bodů /uč. str.81 - 82 + prezentace dole/ 

Karlovarský kraj 

- poloha kraje, krajské město 

- řeky, hory 

- názvy velkých měst v kraji, vyhledej si na mapě 

- povrch kraje, řeky, hory 

- zemědělství, průmysl 

- hrady, zámky, památky, zajímavosti, známé osobnosti tohoto kraje 

- byl jsem v tomto kraji na výletě, na dovolené, u známých, mám tam rodinu? 

Zápis stručný, jasný, přehledný, to nechám na vás. Sešity se budou vybírat ke 
kontrole, kopii posílat nemusíte.  

Prezentace: 

https://www.youtube.com/watch?v=8c4VQ35mkJI 

https://www.youtube.com/watch?v=8c4VQ35mkJI 

Napiš k těmto bodům, čím jsou zajímavé, na otázky odpověz a pošli na 
email:vaculikova@seznam.cz do 17. 5. 2020. 

1, Nejvyšší hora Krušných hor + výška. 

2, Jaký kov se v minulosti těžil v Jáchymově? 

3, Vypiš lázně v tomto kraji, podtrhni naše největší lázně. 

4, Počet termálních pramenů v Karlových Varech, název nejznámějšího. 

5, Název přírodní zajímavost nedaleko Františkových lázní. 

6, Historické domy Špalíček se nachází v jakém městě. 

7, Naše druhé největší lázně. 

8, MFF Karlovy Vary je…..a je spojen s grandhotelem…… 

https://www.youtube.com/watch?v=8c4VQ35mkJI
https://www.youtube.com/watch?v=8c4VQ35mkJI


 

 

 

 

 

 

 

 


