ČLOVĚK A JEHO SVĚT

19. – 23. 10. 2020
- Otázky a úkoly v zadání přírodovědy a vlastivědy nemusíš opisovat, do sešitu napiš pouze odpovědi.
Odpovědi a zápisek v sešitě pak s rodiči vyfoťte a pošlete mi na emailovou adresu
spokovaz@seznam.cz do pátku 23.10.2020.

Přírodověda:
-

Na zahrádce se pokus určit co nejvíce typů stonku bylin (stvol, stéblo, lodyha) – jen
procvičování.
Pokračuj v zápisku:

dřeviny – dělíme na stromy a keře
- stromy: mají kmen a korunu
- keře: nemá jeden kmen, stonek se větví hned u země

nakresli si do sešitu:

STROM

KEŘ

Otázky a úkoly:
1. Napiš názvy 5 ovocných stromů.
2. Který jehličnatý strom na zimu opadává?
3. Vyber, které z těchto dřevin jsou keře: bez černý, smrk ztepilý, růže šípková, jírovec maďal
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Vlastivěda:
-

Pokračuj za poslední zápisek v sešite. Opiš si toto:

-

ČR se dělí na velké územní celky – kraje.

-

V Čr máme 14 krajů. Každý kraj má své centrum v krajském městě (zde sídlí důležité úřady
kraje).

-

Kraj řídí hejtman se svým krajským zastupitelstvem.

kraje:
-

za pomlčku ke každému kraji dopiš jeho krajské město – mapa v učebnici na str. 9

-

všechna města si také vyhledej na rozkládací mapě České republiky, kterou máš vloženou v učebnici.



Hlavní město Praha -



Středočeský kraj -



Liberecký kraj -



Ústecký kraj -



Karlovarský kraj -



Plzeňský kraj -



Jihočeský kraj -



Kraj Vysočina -



Pardubický kraj -



Královéhradecký kraj -



Olomoucký kraj -



Moravskoslezský kraj -



Zlínský kraj -



Jihomoravský kraj –

Otázky a úkoly: Pracuj s mapkou v učebnici na str. 9.
1. Se kterými kraji sousedí Pardubický kraj?
2. Který kraj je nejmenší?
3. Vypiš všechna krajská města, která začínají na písmeno O.
4. Jak se nazývá kraj, který leží na západ od Pardubického kraje.
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