
 

 

 

Milí žáci, 

  

s novou učebnicí vlastivědy se změní náš styl práce. Máme větší možnost využívat pracovního 

sešitu, ten nabízí jinou samostatnější  formu školní práce. 

 

Jednotlivé strany pracovního sešitu odkazují na informace, které jsou ke stejnému tématu napsány v 

učebnici. 

Vyplňování úkolů v PS vede k větší míře samostatné práce a vyhledávání informací. 

Charakter PS je nastaven tak, abyste s ním formou samostatné práce pracovali. To je příprava na 

styl školní práce v 6. ročníku. 

V podstatě to bude stejné, když jsme Vám dělala výpisky a k zodpovídání otázek jste vyhledávali 

informace v zápisech v sešitě. 

 

Postup vaší domácí práce : 

 

– přečíst si novou látku v učebnici 

– nalistovat příslušnou stranu v PS / ten je určen k samostatné práci / 

– podle znalostí a informací získaných po přečtení v učebnici vyplníte PS 

– když to bude vyžadovat probírané téma, vypíši vám k němu zápis, který si opět vlepíte do 

sešitu 

– pokud byste si nevěděli rady, můžete mne kontaktovat 

              t.č. 732 864 972             E-mail :   gordonora@post. Cz 

 

 

Opět se budeme scházet ! 

 

SEJDEME  SE  PŘÍŠTÍ  TÝDEN V  ÚTERÝ / 9.2. 2021/  VE  13,00  PŘED  ŠKOLOU. 

 

Donesete ke kontrole :   

PŘÍRODOVĚDA – velký sešit  + pracovní sešit 

VLASTIVĚDA  -  velký sešit  PS z vlastivědy / starý i nový/ 

Dejte si sešity do pořádku, nalepte si výpisky a kdo chce mít sešit lepší …..... doplní si obrázky. 

 

Mějte se hezky a těším se, že se příští týden uvidíme. 

 

        A. Stehlíková 
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        Distanční výuka 1.2.  a 2.2. 2021 

 

KRAJE  ČESKÉ  REPUBLIKY / učebnice strana 4 / 
 

Prohlédni si mapu ČR,  je barevná. Každý KRAJ je vyznačen jinou barvou. 

 

Všimni si , že na této mapě chybí znázornění pohoří, nížin, řek. Takové mapě říkáme 

politická mapa. 

Na politické mapě ČR jsou pouze vyznačeny samostatné správní celky naší 

republiky. Těmto samostatným správním celkům říkáme KRAJE. 

 

Česká  republika  má  14  KRAJŮ.   

Praha je samostatným správním celkem, počítá se jako samostatný kraj. 

 

Každý kraj má :          

1. své krajské město 

2. krajský úřad 

3. v čele krajského úřadu stojí hejtman / hejtmanka 

4. velká města mají magistrát / Praha, Brno, 

Ostrava, ….  

 

V menších městech  je starosta  a městský úřad. 

 

V menších obcích je také starosta a obecní úřad. 
 

 

 

Učebnice strana 4  úkol 1. 

Ke splnění tohoto úkolu použij internet, pokud nebudeš vědět.  Informace najdeš ve 

Wikipedii. 

Odkaz :   

                    výklad znaku jihomoravského kraje - Hledat Googlem 
 

 

Co znamenají symboly znaku Jihomoravského kraje / napiš/ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=výklad+zhnaku+jihomoravského+krasje


 

 

 

Hlavní město Praha  / učebnice str. 5, pracovní sešit str. 8  / 
 

1. Přečti si článek. 

2. Opiš si žlutou tabulku do PS  - str. 8 do prázdných řádků a vybarvi správný kraj 

3. Všimni si zvýrazněných slov, budeš je potřebovat při plnění úkolu č. 1 a 2 

 

 

 
      

 


