
Období od 11. března 2020 – 8. třída zeměpis 

Kontakt na mě je buď ten, co je na školních stránkách, nebo petrvejrosta@seznam.cz  

Zdravím vás, děvčata a chlapci, když to nejde tradičně, tedy aspoň takto. 

Zadáno 18. 5.: 

Dnes nabízím zápis pro další kraj. A k tomu zase pár fotohádanek. Jejich řešení očekávám do 

22. 5. 

 

Zlínský kraj 

kr. město: Zlín  

Nejproslulejší Tomáš Baťa – obuvnický podnik Baťa 

Javorníky (Velký Javorník 1071 m n. m., Bílé Karpaty (Velká Javořina 970 m n. m.), Radhošť 

1129 m n. m. (patří do Beskyd), Hostýnské vrchy 

řeky: Morava, Olšava, Bečva (Vsetínská B., Rožnovská B.)  

Uherské Hradiště, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Luhačovice 

(lázně) 

 

O Zlínském kraji si také přečti v učebnici. 
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Zadáno 11. 5.: 

Nejprve správné odpovědi z minulého týdne. Skoro všichni, kdo jste poslali, jste měli 

správně! 

Odpovědi zde: 

Svatý Kopeček, Jiří Wolker, Karel Svolinský (případně možné i další osobnosti) 

Bohuslav Martinů, 1890, Polička 

Panna a Baba 

Třebechovice pod Orebem, Proboštův betlém 

např.:  Teplice nad Bečvou, Lázně Jeseník, Slatinice, Velké Losiny 

Brdy – Tok, Krušné hory – Klínovec, Jizerské hory – Wysoka kopa (je na polské straně, 

nejvyšší na české straně je nejvyšší Smrk, ten je ale nižší než Wysoka kopa) 

národní přírodní rezervace, rašeliniště, bublající slatina 

A zde je další kraj: 

Moravskoslezský kraj 

kr. město: Ostrava 

utlumovaná těžba černého uhlí 

strojírny, automobilka Nošovice, hutě, železárny 

Jeseníky, Beskydy (Lysá hora), Oderské vrchy 

řeky: Opava, Odra, Moravice, Ostravice, Olše 

Moravská brána 

velká města: Ostrava, Havířov, Karviná, Opava, Frýdek-Místek 

silniční i železniční uzel 

letiště Mošnov  

Technické muzeum Kopřivnice (Tatra)  

 

Nezapomeň na práci s mapou a učebnicí! 

Tentokrát nemusíš nic posílat. 

 

 

 

 

 

 



Zadáno 4. 5.: 

Dnes nenabízím zápis, ale několik všetečných otázek. Snažil jsem se je sestavit tak, aby 

odpovědi mohly být jen kratičké z hlediska psaní, i když (pokud to vezmete vážně a budete 

pracovat samostatně), ty odpovědi budete třeba chvíli hledat. Termín je 7. 5. Správné 

odpovědi vám napíšu příští týden. 

Tedy sedm úkolů a z nich plynoucích několik otázek: 

Najdi si na mapě místo se souřadnicemi  49°37′47″ s. š., 17°20′26″ v. d. a najdi si o tomto 

místě informace. Úkol: napiš název místa, jméno básníka a spisovatele (žil v první čtvrtině 20. 

století) a malíře a grafika (nar. 1896) – obě osobnosti mají souvislost s tímto místem. 

Kdo se narodil 8. prosince ve věži kostela? Dále uveď rok, kdy se tak stalo a město, kde se tak 

stalo. 

Jakpak se jmenují věže zbytku hradu Trosky? 

Kde se nachází muzeum betlémů v Královéhradeckém kraji? Jak se jmenuje hlavní 

vystavovaný betlém s 351 figurkami? 

Uveď tři místa v Olomouckém kraji, která jsou uznávána jako místa lázeňská. 

Uveď nejvyšší body pohoří: Brdy, Krušné hory, Jizerské hory. 

Copak je Soos u Mariánských Lázní? Doporučuji si i najít na YouTube, jsou tam i krátké 

filmy k tématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Svat%C3%BD+Kope%C4%8Dek+%28Olomouc%29&params=49.6297844_N_17.3405392_E_type:city_region:CZ


Zadáno 27. 4.: 

Dnes posílám další zápis (Olomoucký kraj). V učebnici je trochu dál, určitě si v učebnici 

najděte, přečtěte, je tam více než v tomto zápisu a pěkně. Pro vysvětlení: Ty dva „naše“ kraje 

(Vysočina a Jihomoravský) necháme naposledy, bude na to i více času). 

Kromě zápisu posílám další fotohádanky. Přeji úspěšné hádání, minule jste to zvládali dobře a 

zdálo se, že i rádi! Řešení očekávám do 30. 4. 

Olomoucký kraj 

kr. město: Olomouc 

Hrubý Jeseník, Rychlebské hory, Drahanská vrchovina, Oderské vrchy 

řeky Morava, Odra, Bečva, Desná  

Hornomoravský úval, nejvyšší hora Moravy Praděd 1492 m n. m.  

Hranická propast je nejhlubší propast ve střední Evropě. 

CHKO Jeseníky, CHKO Litovelské Pomoraví 

Haná – z nejúrodnějších oblastí ČR 

Olomouc, Svatý Kopeček, Prostějov, Přerov, Jeseník 

pěstování zeleniny, ovoce, řepy cukrovky, obilí 

vyšší polohy chov skotu 

cestovní ruch: 

Olomouc, Velké Losiny, jeskyně (Mladeč, Na Pomezí, Javoříčko) 

hory v zimě i v létě 

Lázně (Jeseník, Teplice nad Bečvou) 

Helfštýn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadáno 20. 4.: 

Posílám další zápis, tedy zápis pro další kraj, zase si najděte i v učebnici, přečtěte, případně si 

něco zajímavého najděte na internetu. Aby vám nebyla dlouhá chvíle, posílám i pár hádanek. 

V každém řádku je ukryt jeden zeměpisný název místa z České republiky. Řešení mně pošli 

do 24. 4. Případně si nalezená místa najdi na mapě. 

Zápis: 

Pardubický kraj 

kr. město: Pardubice 

Labe, Žďárské vrchy, Orlické hory, Králický Sněžník  

V kraji je také pramen Moravy, řeky Chrudimka, Svitava, Tichá Orlice. 

Polabská nížina, kraj je poměrně hustě osídlený.  

zemědělství (cukrovka, brambory, obilí, řepka) 

pastevectví (ovce, krávy) 

chov koní (Kladruby), Velká pardubická 

rekreační oblast Seč, hory 

výroba autobusů ve Vysokém Mýtě 

chemický průmysl 

Litomyšl zámek – památka UNESCO 

Kunětická hora 

Polička 

Toulovcovy maštale 

Hlinecko, skanzen Vysočina, Ležáky 

 

Hádanky: 

1. Olga moc ráda vaří. Baví ji čínská kuchyně. 

2. Jirko, dej si na krk ono šedé, případně to hnědé ovázání, ať ti není zima! 

3. Mirko, přines sáňky a vezmi sem i lyže, prosím. 

4. Sousedka je dnes opravdu hodná, překvapivě je štědrá. 

5. Při prohlídce hradu mě stresuje nejvíc ta stinná chodba. 

6. Iveta je popleta. Šla pro minerálku, ale přinesla bezinku. 

7. Jindra šel dnes nakupovat s novou rouškou. 

 

 

 



Zadáno 14. 4.: 

Tentokrát vám kromě zápisu přikládám i pár „fotografických hádanek“. Jak je mi líto, že vám 

nemohu promítnout více fotek z míst, která mám rád! Třeba se to ještě do konce školního 

roku aspoň částečně podaří. 

Zápis: 

Liberecký kraj 

krajské město: Liberec  

Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Lužické hory 

řeky Jizera, Nisa 

vrchol Ještěd 

rybník Máchovo jezero 

Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Nový Bor, Turnov, Semily, Frýdlant  

horská oblast – pěstování obilí, brambor 

těžba sklářských písků 

cestovní ruch  

 

Královéhradecký kraj 

kr. město: Hradec Králové  

Krkonoše (Sněžka), Orlické hory 

Polabská nížina, Labe 

Prachovské skály 

Broumovsko  

HK, Jičín, Náchod, Trutnov  

Zemědělství: obilí, řepka, zelenina, len, brambory 

Průmysl: strojírenský, gumárenský, krajky (Vamberk) 

Cestovní ruch: skalní města, Třebechovice pod Orebem, 

Muzeum B. Němcové v České Skalici, Kost, 

zoo v Dvoře Králové n. L., hory, historické a literární památky.  

 

„Fotohádanky“: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadáno 6. 4.: 

Do sešitu si opiš, nebo nalep zápis, případně si najdi zajímavý dokument o něčem v Ústeckém 

kraji. 

 

Ústecký kraj 

kr. město: Ústí nad Labem  

nár. park České Švýcarsko, minerální prameny, 

proti tomu těžba hnědého uhlí.  

Krušné hory, Lužické hory 

Ohře, Labe, Ploučnice  

Česká křídová tabule - Říp 

České středohoří 

nejníže položené místo ČR – hladina řeky u Hřenska 115 m n. m.  

Ústí n. L., Chomutov, Most, Teplice, Děčín.  

hnědé uhlí – těžba + tepelné elekrárny  

zemědělství v nížině (chmel, víno, další ovoce) 

doprava po vodě 

železnice do Německa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadáno 1. 4.: 

Zase si do sešitu opiš, nebo nalep zápis ↓ 

 

Karlovarský kraj 

Krajské město: Karlovy Vary  

malá rozloha 

lázeňství 

blízko Německo 

kaolín, hnědé uhlí  

Lázně: KV, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Jáchymov. 

protiklad: přírodní krajina x těžební oblast  

Šumava, Český les, Slavkovský les, Doupovské hory, Krušné hory (Klínovec 1244 m n. m.) 

řeka Ohře 

Centra: kromě lázeňských měst Aš, Cheb, Sokolov, Kraslice, Luby.  

Jáchymov: rudy Ag, U 

V dolech zde pracovali političtí vězni. 

Hnědouhelná pánev (Chebská p., Sokolovská p.) 

Tepelné elektrárny Vřesová, Tisová.  
kaolín (porcelán), sklárny (Moser v KV) 

Becherovka, Mattoni  

hudební nástroje 

letiště v KV 

MFF KV  

 

Jistě si vzpomínáš, že jsem vám slíbil písemné opakování. Vyzkoušej sám – sama sebe! 

Budeš-li chtít, pošli mně řešení a napíšu ti, zda je správně. 

 

 

Opakování 8. třída Česká republika (ČR) – všeobecná část – bez atlasu 

Do kterých moří odtékají vody z ČR: 

Škrtni, co v ČR nenajdeme: NP České Švýcarsko, Karpaty, Odra, Tálínský rybník 

Co je povodí: 

V kterém moři končí vody řeky Svratky: 

Uveď nejméně čtyři ze sedmi oficiálních státních symbolů ČR: 

Vyjmenuj všechny státy, se kterými ČR sousedí: 

Uveď pohoří, v němž pramení: Vltava  Labe   Morava 

Současná Česká republika vznikla 1. ledna roku: 

A ještě něco: 

V případě, že budeš mít zájem, napiš a pošlu ti odkaz na zajímavou slepou mapu České 

republiky, ale i slepou mapu Evropy. Možná to došlo i k tobě, teď to zase často cestuje po 

internetu. Můžeš si zkusit jen tak nezávazně sám – sama pro sebe. 



Zadáno 23. 3.: 

Nalep si, nebo opiš do sešitu zápis: 

 

Plzeňský kraj 

Krajské město: Plzeň  

podhůří Šumavy a Českého lesa i tato pohoří (obě CHKO) 

řeky: podívej se na mapku str. 49 – zapiš si je: 

šumavská jezera: Černé j., Čertovo j. 

Plzeň, Klatovy, Domažlice, Sušice, Rokycany, Tachov 

Chodsko 

Hospodářství: chov skotu 

keramický průmysl, dřevozpracující p., Škoda v Plzni (lokomotivy), pivovar v Plzni 

hranice s Německem 

Hrady: Švihov, zř. Rabí 

Železnorudsko  

Chodské slavnosti v Domažlicích 

 

Do 31. 3. mně pošli odpovědi: 

1) Nejvyšší hora Šumavy (není na území ČR), její nadmořská výška. 

2) Kde najdeme na Šumavě orloj. 

3) Uveď pět šumavských jezer. 

4) Na znaku i vlajce Plzeňského kraje je mimo jiné stavba. Kde a co to je? 

5) V kterém městě Západočeského kraje se narodili: 

Jiří Suchý (nar. 1931):     Miroslav Horníček (nar. 1918): 

Karel Gott (nar. 1939):    Jindřich Šimon Baar (nar. 1869): 

Josef Thomayer (nar. 1853):    Jakub Jan Ryba (nar. 1765): 

Najdi si tato místa na mapě. 

  

 

 

 

 

 

 



Zadáno 16. 3.: 

Nalep si do sešitu, nebo opiš zápis: 

Jihočeský kraj 

Krajské město: České Budějovice  

Nižší poloha na severu, Šumava a Novohradské hory na jihu. Zasahuje i Českomoravská 

vrchovina.  

Zemědělství, rybníkářství, pastevectví. 

Hodně kulturních památek, pěkná příroda.  

Plechý 1378 m n. m. – nejvyšší bod Šumavy na území ČR. 

Řeky: Vltava, Malše, Otava, Lužnice. 

Přehrady: Lipno, Orlík. 

Rybníky: Rožmberk, Svět.  

ČB, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Tábor, Třeboň. 

Nedvědice u Soběslavi.  

 

Dále zpracuj na jednu stránku A4 a do 20. 3. 2020 do 14 h pošli na moji adresu školní, 

případně soukromou petrvejrosta@seznam.cz JEDNO z témat: 

Památky UNESCO v Jihočeském kraji 

Plechý a Plešné jezero 

Řeka Otava  

Písek a jeho památky 

Rybníky v Jihočeském kraji 

Třeboň a Svět 

Soběslav a Nedvědice 

Mám rád-a v Jihočeském kraji 

Zadáno 11. 3.: 

Téma Středočeský kraj – pokračování 

Najdi na mapě (papírové, elektronické, jakou máš k dispozici) následující místa. Dále ke 

každému připiš, zda je to třeba město, hrad,… a uveď zeměpisné souřadnice v pořadí s. š., 

pak v. d. (ne všechna místa jsou v Středočeském kraji). 

Tok, Mělník, chrám svaté Barbory v Kutné Hoře (nebo jen Kutná Hora), Karlštejn, Kampa, 

Rakovník, Běchovice 
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