
 

 

         8.3. 2021 
 

 

Milí žáci, 

 

chci pochválit všechny, kteří měli při kontrole sešity v pořádku. Jsem ráda, že si do sešitů 

lepíte výpisky učiva a vypracováváte úkoly v sešitech i pracovních sešitech. 

Jsem ráda, že si vedete sešity poctivě. Budete je potřebovat při vypracovávání kvízů.  

 

 

Sdělení pro Romana, Honzíka a Leontýnu : 

Romane, Honzíku  a Leontýno, doplníte si, co jste opomenuli. 

 

Roman – donese ke kontrole pracovní sešity z přírodovědy a vlastivědy. 

 

Honzík –  měl vše v pořádku, donesl všechny sešity i pracovní sešity z vlastivědy i  

                 přírodovědy. 

                 Donese ke kontrole jenom popsaný sešit z přírodovědy. 

 

Leontýna – donese  ke kontrole  popsaný sešit z přírodovědy a sešit z vlastivědy. 

 

Možná jste si mysleli, že popsané sešity nemusíte nosit, ale i ty musím zkontrolovat. Věřím, 

že  příště se to už nestane. 

Sešity donesete do školy tento týden do 12.3. 2021. 

Vyzvednout si je můžete v pondělí 15.3. 2021 od 13 hodin. 

 

 

A. Stehlíková 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Distanční výuka  8.3. a  9.3. 2021 
 

OLOMOUCKÝ   KRAJ/ učebnice strana 18, 19 / 

 
Olomoucký kraj se nachází ve střední a severozápadní části Moravy a také na 

severozápadě Slezska. 

 

Krajské  město :  OLOMOUC / sloup Nejsvětější Trojice zapsán na Seznamu UNESCO/ 

  

Další významná města : 

Jeseník a  Teplice nad Bečvou  - lázně , minerální prameny                                                                                                                                                                                                                                                                

Velké Losiny  - výroba ručního papíru 

Prostějov, Přerov, Šumperk 
  

Řeky :     Morava,  Desná, Bečva, Odra 

                Na řece Desné je vodní elektrárna Dlouhé stráně. 

Podél řeky Moravy se táhne úrodný Hornomoravský úval. 

 

Pohoří :   Jeseníky / hora Praděd vysoká 1 491 m, nejvyšší hora Moravy/ 

                Oderské vrchy – pramení tam řeka Odra 

 

Přírodní zajímavosti :   CHKO Jeseníky, přírodní rezervace rašeliniště Rejvíz, 

                                      Hranická propast,   

                                     Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně 

 

Památky :  Hrad Bouzov, zřícenina hradu Helfštýna 

 

Poznámka :    Všechna zmíněná místa najdeš na mapě, učebnice str.18 

 

Významné osobnosti : 

Otto Wichterle, Eliška Junková, Vincenz Priessnitz, Václav III. 

 

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

 Úkoly : 

 -   přečti si pozorně kapitolu o Olomouckém  kraji 

– přečti si, kdo byly významné osobnosti na str. 18 

– otázky 1 až 3 jsou nepovinné / odpověď na otázku č. 1 „Olomoucké syrečky“ 

– prohlédni si obrázky významných míst Olomouckého kraje na straně 19 

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

                zjistíš  jakou mají symboliku jednotlivé části  znaku. 

 

PS strana č. 15 

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

           Opiš významná místa z učebnice na straně 19  - stručně! 

2. Cv. 1 -  doplň si názvy míst podle mapky v učebnici na str. 18 

3. Cv. 2 vynechej ! 

           Doplň pouze cv. 3. 

 



 

Odkazy na videa o elektrárně Dlouhé stráně: 

Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku. 

Patří mezi 7 největších divů ČR. Zajímavá je tím, že se skládá ze dvou přečerpávaných 

vodních nádrží. Více se dozvíte v odkazech. 

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně – YouTube 

Nepřístupné podzemí elektrárny Dlouhé stráně - YouTube 

 

Virtuální prohlídka 

 
https://www.dlouhe-strane.cz/ 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW6J24iaHvAhVFyhoKHSB0ALkQtwIwA3oECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNCmQOGXso6k&usg=AOvVaw14s0GtHgBA2vjV2T9PqRdH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW6J24iaHvAhVFyhoKHSB0ALkQtwIwAnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcfqvDSPI2Jw&usg=AOvVaw1GVxlYXStfyWm1F8VeOkuo
https://www.dlouhe-strane.cz/

