Kvarta – 4.L, 2. E
Úkoly jsou stanoveny po dobu uzavření školy (pravděpodobný termín 11.3. – 13.4.2020). Jak si je žák
rozdělí po tuto dobu je zcela v jeho kompetenci. Úkoly budou kontrolovány první hodinu po
opětovném nástupu do školy. Forma vypracování bude hodnocena.

4. L – úkoly a důležité informace
!!!!!! TEST hospodářství, podnebí, půdy, UNESCO ČR hned první vyučovací hodinu po nástupu do
školy. Tento test byl již naplánovaný a přesouvá se tedy na nejbližší termín. !!!!!!!!!

Kraje ČR:
1. a) Jednotlivé kraje byly rozděleny do dvojic viz níže:
Středočeský – Čejková, Marc.
Karlovarský – Boura, Janský
Jihočeský – Javorská, Šímová
Liberecký – Linka, Šubrt
Královehradecký – Novák, Kubísek
Pardubický – Horáková, Důrová
Ústecký – Kotáb, Marušincová
Jihomoravský – Kokešová, Rupertová
Vysočina – Šlechtová, Adášková
Zlínský – Dolanská, Jelenová
Olomoucký – Tetřevová, Alwail
Moravsko-slezský – Bláha, Koza
Praha – Fránová, Šerá
Plzeň – Čechura, Zeman
1. b) Podívejte se do přiložené prezentace
1. c) zásady pro vypracování: Referát ve dvojici -> cca 10 minut (s videem i více)
Prezentace (max. 6 odrážek na 1 slide + málo textu), obrázky, videa či články k tématu
Informace v referátu: geografická poloha, přírodní podmínky, obyvatelstvo a sídla,
zemědělství, průmysl a těžba, zajímavosti (pamětihodnosti atd.), symboly krajů
Před prezentováním si nazkoušejte projev! Nečtěte text pouze z papíru
Vytvořte prezentaci tak, aby bavila i vás!
2. a) Ti, kteří se nenajdou ve dvojicích mají za úkol si vytisknout mapu ČR rozdělenou na kraje.
2. b) zakreslí, vypíší si a najdou si další informace o jednotlivých krajích. Během prezentací si poté
budou doplňovat. Mohou také během prezentací ústně doplňovat informace, které nebyly zmíněné.

2. E – úkoly pro domácí práci
1. a) Podle prezentace si doplňte zbývající průmyslová odvětví (hutnický, chemický, strojírenský,
potravinářský)
1. b) Vyber si jakoukoliv ještě v prezentacích nezmíněnou českou firmu (odvětví je na tobě) a po
příchodu do školy hned první vyučovací hodinu odevzdej ručně psaný referát na stranu A4 o
minimálně 150 slovech + zdroje. Můžeš přiložit obrázky čí zajímavé odkazy.

2. Podle prezentace si doplňte dopravu ČR

3. a) Níže naleznete text, který si přečtěte a vypište si poznámky do sešitu
b) Odpovědi na následující otázky si zapiš do sešitu
OD ROKU 2000 – Kolik krajů?
V ČELE KRAJE stojí kdo - funkce?
V PRAZE stojí v čele kdo - funkce?
OKRESY - NIŽŠÍ JEDNOTKY STÁTNÍ SPRÁVY – kolik jich je?
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ – kolik jich je?

