Vlastivěda, 5. B, 21. 10. a 23. 10.

T: Královehradecký kraj
Milí žáci,
ráda bych se vám na začátku hodiny omluvila za chybný údaj v řešení (Liberecký kraj):
Podle videa byla správná odpověď pro nejvyšší horu Libereckého kraje
hora Kotel s 1 435 m n. m.
V učebnici nám o této hoře nepíší a já sama jsem o ní slyšela poprvé
Tento týden nás čeká kraj plný památek, je to Královehradecký kraj s krajským městem
Hradec Králové.
Vašim úkolem je pro dvě hodiny vlastivědy v tomto týdnu následující:
1.) Pomocí mapy (s. 14), fotografií (s. 15) v učebnici a pomocí videa
(https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ) vypracujte cvičení 1/s. 15
v PS. Renesanční zámek ve stejnojmenném městě začíná na písmeno O.
2.) Pomocí mapy a textu v učebnici na s. 14 vypracujte cv. 3/s. 15 v PS
3.) Na prázdné linky v pracovním sešitě nahoře na s. 15 dokončete tyto věty:
V Hradci Králové se vyrábí hudební nástroj ___________________značky _____________________
V Hořicích se vyrábí Hořické __________________________
V Třebechovicích nad Orebem se nachází Muzeum ___________________________
Císař Josef II. nechal postavit dvě pevnosti, jsou to Terezín a ______________________________
4.) Do slepé mapy si dále zaznamenejte následující:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Řeky: Jizera, Úpa, Metuje, Orlice … http://www.zemepis.com/rekycr.php
Vodní nádrž: Rozkoš
Pohoří: Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory
Hora: Sněžka
Města: Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové
Památky: hrad Kost, pevnost Josefov

5.) Protože jedna ze známek ve vlastivědě bude také z poznávačky míst na slepé mapě
ČR, zopakujte si a zároveň na mapě ukažte ta místa, o kterých jsme se už učili:
a) názvy všech probraných krajů a jejich krajská města
b) názvy pohoří a hor
c) názvy řek
Zde vkládám odkaz na již vyplněnou slepou mapu:
https://www.uschovna.cz/zasilka/DXDYTHFCR3RNB68P-PWY/
Uvidíme, jak bude vyučování probíhat po prázdninách. Podle toho přizpůsobíme obsah naší
výuky.
Kdo bude chtít před podzimními prázdninami ještě hvězdičku, zašle mi vyplněnou stránku v PS
na s. 15 (podle úkolů 1-3)
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