VY_32_INOVACE_ICT.VLA.4.14
Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45
Pracovní list č. 14
EU peníze školám – Investice do rozvoje vzdělání.
Název projektu: Naše škola od tradice k budoucnosti
Jméno autora: Olga Nemravová
Vytvořeno: prosinec 2011
Určeno pro ročník: čtvrtý
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Vlastivěda
Tematický okruh: Místo, kde žijeme
Téma: Kraje ČR – Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Anotace: Pracovní list pro opakování a procvičení daného tématu. Obsahuje
různé typy úloh: výběr správné odpovědi z několika možností, doplňování údajů
do vět, orientace na mapě.

Pracovní list č. 14
Kraje ČR – Hlavní město Praha, Středočeský kraj
1. Doplň slova na správné místo v textu:
Karlova univerzita, korunovační, Národní divadlo, Národní muzeum,
nejmenší, orloj, prezident, sv.Václava, Vltavy
Hlavní město Praha je rozlohou __________________ kraj. Je zde mnoho
historických i kulturních památek. Na Pražském hradě sídlí _____________.
Stojí zde také katedrála sv.Víta, kde jsou uložené ______________________
klenoty. Na Staroměstském náměstí stojí radnice, kde je známý __________,
na který se jezdí dívat turisté z celého světa. Socha _________________ stojí
na Václavském náměstí. Na jeho horním konci je _______________________
____________.Na břehu řeky _____________ stojí _____________________
____________, které bylo postaveno ze sbírek českého národa. Je zde také
nejstarší vysoká škola - ________________________________, kterou dal
postavit Karel IV.
2. Vyber správnou odpověď.
Středočeský kraj je a) největší
b) nejmenší
Krajským městem středočeského kraje je a) Rakovník
b) Praha
c) Kutná Hora
U Mělníka se vlévá a) Vltava do Labe
b) Labe do Vltavy
c) Berounka do Sázavy
3. Podle mapy v učebnici napiš hrady a zámky středočeského kraje.
HRADY - __________________________________________________
ZÁMKY - __________________________________________________
__________________________________________________
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9B
st%C3%AD

ŘEŠENÍ:
1. nejmenší
prezident
korunovační
orloj
sv. Václava
Národní muzeum
Vltavy
Národní divadlo
Karlova univerzita
2. a) největší
b)Praha
a) Vltava do Labe
3. HRADY – Kokořín, Křivoklát, Karlštejn, Český Šternberk
ZÁMKY – Mnichovo Hradiště, Veltrusy, Nelahozeves, Lány, Konopiště

