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Datum 

vytvoření/ověření 

vzdělávacího materiálu 

12. 3. 2012/  30. 3. 2012 

Ročník 4. ročník 

Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po České republice – Ústecký kraj 

Metodický list/anotace 

Žák poznává Ústecký kraj – historii, současnost, pracuje s textem, 

seznamuje se s kulturou, přírodními oblastmi, zemědělstvím a průmyslem, 

pracuje s mapou, vyhledává informace v médiích a odborné literatuře, 

seznamuje se s regionálními pověstmi a charakteristickými zvyky, pracuje 

samostatně. 
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Krajské město __________________________________________ 

Okresy v kraji: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Významná města a obce kraje: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Přírodní oblasti (Národní park, Chráněná krajinná oblast, Přírodní rezervace): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Hory, pohoří a hornatiny: 

____________________________________________________________________________ 

Vodstvo (řeky, jezera, rybníky, vodní nádrže): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Zajímavé kulturní, technické a přírodní památky: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Významné hrady a zámky: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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1. Vyškrtni slova, která nepatří na řádek. Zdůvodni své rozhodnutí: 

 

a) Teplice, Roudnice nad Labem, Kladno, Louny, Žatec, Česká Lípa, Most 

b) Labe, Ohře, v. n. Nechranice, Berounka, Chrudimka, Chomutovka 

c) České středohoří, České Švýcarsko, Milešovka, Jizerské hory, Lužické hory, Šumava 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Zajímavost z kraje: 

České středohoří má sopečný původ. Kraj je posetý oblými, ale pro výstup velmi náročnými 

kopci. Nejvyšší z nich je Milešovka (837 m). Vždy sem proudily davy turistů. První 

vyhlídkovou věž zde postavili již v roce 1850. I dnes se lze rozhlédnout z vrcholu jen tak, 

nebo vystoupat na 19 metrů vysokou rozhlednu. V bouřce je zde ale neradno zůstávat. 

Průměrná rychlost vzduchu je 

30 km/h, což řadí Milešovku na 

1. místo žebříčku O největrnější 

místo České republiky. 

Milešovka je někdy nazývána 

Hromová hora, protože 

meteorologická stanice 

(observatoř), která je na vrcholu, 

zaznamená za rok nejvíce bouří 

na území České republiky. 

 

 Vyznač v textu žlutě místa, kde se objevují čísla. 

 Vypiš na řádky pod obrázkem důležité údaje. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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 Která hora má podobný tvar jako Milešovka? Najdi alespoň jednu. 

___________________________________________________________________________ 

 Najdi ve slovníku cizích slov, jaký je rozdíl mezi slovy meteorologická stanice a 

observatoř? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Pospojuj barevně a správně údaje: 

 

Varnsdorf   chemický průmysl 

Kadaň   královské město 

Ploskovice   krajské město 

České Švýcarsko   zámek nedaleko Litoměřic 

Litvínov   město, v jehož okolí se pěstuje český chmel 

Most   těžba uhlí 

Žatec   národní park 

Ústí nad Labem   město pod Lužickými horami 

 

4. Úkol pro zvídavé žáky: 

V Národní parku České Švýcarsko se nachází mohutný skalní útvar, nazývaný Pravčická 

brána. Je to přírodní národní památka a největší skalní brána v Evropě! Vstup na bránu je již 

zakázán z důvodu jejího postupného ničení, ale vyhlídka odsud je nádherným zážitkem.  

 Zjistěte, jaké má rozměry samotná brána. 

 Kde jinde ve světě můžeme narazit na podobné útvary? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Vyhledej a doplň správně do mapy místa vyznačená šipkou. Můžeš používat příruční 

mapu: 

 

 procvič si ještě další zeměpisná určení – řeka Sázava, město Kadaň, hrad Kokořín, 

pohoří Javorníky, město Turnov, CHKO Žďárské vrchy, řeka Cidlina, město Brno 

 Které krajské město na mapě není vyznačeno? ________________________ 

(dokresli jeho polohu) 
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Použitý obrazový materiál: 

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

http://gis.kr-ustecky.cz/website/nejusteckehokraje/nejuk.html 

Obrázek dostupný jako volné dílo na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Usti_nad_Labem_Region_CoA_CZ.svg 

PILSAK Walter. Cs.wikipedia.org online. 2005-08-07 cit. 2012-03-12. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milleschau-WJP-1.jpg. Dostupný pod licencí Creative 

Commons na www: <cs.wikipedia.org> 

STRELECZKI Jerzy. Cs.wikipedia.org online. cit. 2012-03-12. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brama_Pravcicka.jpg. Obrázek dostupný pod licencí 

Creative Commons na www: <cs.wikipedia.org> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gis.kr-ustecky.cz/website/nejusteckehokraje/nejuk.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Usti_nad_Labem_Region_CoA_CZ.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milleschau-WJP-1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brama_Pravcicka.jpg
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Ústecký kraj - metodika a řešení: 

 

Úvodní tabulka: 

Krajské město – Ústí nad Labem 

Okresy v kraji – Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Louny, Most, Chomutov, Teplice 

Významná města – Litvínov, Jirkov, Žatec, Louny, Rumburk, Varnsdorf, Česká Kamenice, 

Šluknov 

Přírodní oblasti – Národní park České Švýcarsko, CHKO České Středohoří, CHKO 

Kokořínsko, Údolí Prunéřovského potoka 

Hory, pohoří a hornatiny – hora Říp, Milešovka, Krušné hory, České středohoří, Labské 

pískovce, Lužické hory 

Vodstvo – nádrž Nechranice, Jezero Most, přehrada Fláje, rybník Chmelař, Labe, Ohře, 

Telčský potok, Bílý potok, Ploučnice, Kamenice, Bílina 

Kulturní památky – zámek Duchcov, pevnost Terezín, hrad Kadaň, hrad Střekov, zřícenina 

Pravda, zřícenina Házmburk, zámek Jezeří, zámek Libochovice, zámek Ploskovice, hrad 

Úštěk 

 

1. Vyškrtni slova, která nepatří na řádek. Zdůvodni své rozhodnutí: 

a) Teplice, Roudnice nad Labem, Kladno, Louny, Žatec, Česká Lípa, Most (neleží na území 

Ústeckého kraje) 

b) Labe, Ohře, Nechranice, Berounka, Chrudimka, Chomutovka (neleží na území Ústeckého 

kraje) 

c) České středohoří, České Švýcarsko, Milešovka, Jizerské hory, Lužické hory, Šumava 

(neleží na území Ústeckého kraje) 

 

2. Zajímavost z kraje: 

Meteorologická stanice – zařízení pro měření údajů sloužících pro další předpověď počasí. 

Observatoř – místo pro pozorování pozemských a nebeských jevů. 

 

Nejvyšší z nich je Milešovka (837 m). První vyhlídkovou věž zde postavili již v roce 1850. I 

dnes se lze rozhlédnout z vrcholu jen tak, nebo vystoupat na 19 metrů vysokou rozhlednu. 

Průměrná rychlost vzduchu je 30 km/h, což řadí Milešovku na 1. místo žebříčku O 

největrnější místo České republiky.  

 

3. Pospojuj správně údaje: 

Varnsdorf   město pod Lužickými horami 

Kadaň   královské město 

Ploskovice   zámek nedaleko Litoměřic 

České Švýcarsko   národní park 

Litvínov   chemický průmysl 

Most   těžba uhlí 

Žatec   město, v jehož okolí se pěstuje český chmel 

Ústí nad Labem   krajské město 
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4. Úkol pro zvídavé žáky: 

Pravčická brána leží v nadmořské výšce 415 m, má oblouk 26,5 m široký u dna, vysoký 16 m, 

a 3 m široký v nejužším místě. 

Podobné útvary - Národní park Arches (Utah - USA) má na území 309,7 km
2
 až dva tisíce 

podobných oblouků. 

 

5. Mapa: 

Na mapě není vyznačena Ostrava – kraj Moravskoslezský. 

 

 


