
 

        Distanční výuka  2.3. a  3.3. 2021 

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ  KRAJ/ učebnice strana 14, 15 / 

 
Královéhradecký kraj leží na severovýchodě Čech. 

 

Krajské  město :  HRADEC  KRÁLOVÉ / výroba klavírů značky Petrof / 

  

Další významná města : 

Jánské Lázně,  Lázně Bělohrad 

Vamberk – výroba ručních krajek 

Třebechovice pod Orembem – muzeum betlémů 

Česká Skalice  -  Babiččino údolí / kde se odehrává děj díla B. Němcové „BABIČKA“/ 

Dvůr Králové nad Labem – ZOO safari 

 

Řeky :     Labe 

 

Pohoří :   Krkonoše – nejvyšší hora ČR Sněžka měří 1 603m 

                Krkonošský národní park, zkratka KRNAP 

                Orlické hory, Prachovské skály 
 

Poznámka :    Všechna zmíněná místa najdeš na mapě, učebnice str.14 

 

Významné osobnosti : 

František Škroup – autor české hymny, Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek,  

Božena Němcová, Karel Čapek 

 

 

------------------------------ 

 Úkoly : 

 -   přečti si pozorně kapitolu o Královéhradeckém kraji 

– přečti si, kdo byly významné osobnosti na str. 14 

– ústně si zodpověz otázky 1,3 na straně 14  

– prohlédni si obrázky významných míst Královéhradeckého  kraje na straně 15 

-    Do vyhledávače Google si vlož: výklad znaku Královéhradeckého kraje, zde       

      zjistíš  jakou mají symboliku jednotlivé části  znaku. 

 

PS strana č. 13 

1. Na volné řádky si napiš nadpis   Významná místa Královéhradeckého kraje. 

           Opiš významná místa z učebnice na straně 15. 

2. Cv. 1 -  doplň si názvy míst podle mapky v učebnici na str. 14, 

           nápověda k obrázku č. 3  - hrad Kost, k obrázku č. 4 – Náchodský zámek 

3. Cv. 2 vynechej ! 

           Doplň pouze cv. 3. 

 

 

 



 

PARDUBICKÝ   KRAJ / učebnice strana 16,17 / 

 
Pardubický  kraj leží na rozhraní Čech a Moravy 

 

Krajské město :   PARDUBICE  /výroba perníku, koňské dostihy „Velká pardubická“ / 

 

 

Nejvýznamnější města tohoto kraje :   

Česká Třebová – důležitý železniční uzel, Vysoké Mýto – výroba autobusů 

V tomto kraji je rozvinutý průmysl potravinářský, strojírenský, chemický. 

 

Řeky :   LABE 

Polabská nížina – velmi úrodná oblast podobně jako Znojemsko, pěstování obilovin, 

brambor, cukrové řepy, řepky olejky, …. 

Pod Kralickým Sněžníkem /nejvyšší bod tohoto kraje/ pramení řeka MORAVA. 

 

Pohoří :  Orlické hory , Ždárské vrchy, Železné hory 

 

Roviny :  Polabská rovina, Česká tabule – tak jsou označovány další roviny tohoto kraje 

 

Poznámka :    Všechna zmíněná místa najdeš na mapě, učebnice str. 16 

 

Významné osobnosti : 

Bedřich Smetana, František Filipovský, Emil Holub, Prokop Diviš 

 

______________ 

Úkoly: 

– přečti si pozorně kapitolu o Pardubickém kraji 

– přečti si, kdo byly významné osobnosti na str. 16 

– prohlédni si obrázky významných míst Pardubického  kraje na straně 17 

– Do vyhledavače Google si vlož: výklad znaku Pardubického kraje, zde zjistíš 

jakou mají symboliku jednotlivé části  znaku. 

 

 

PS strana č. 14 – všechna cvičení 

 

 1. Na volné řádky si napiš nadpis   Významná místa Pardubického  kraje. 

     Opiš významná místa z učebnice na straně 17. 

 2. Cvičení 2 – v Pardubickém kraji pramení celkem 14 řek, podle mapy vypiš pouze 

                          4 řeky. 

                  Nápověda :  avativS,  akmidurCh, avaroM, áchiT  ecilrO 

 

 
 
 
 
 


