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Písemná práce z vlastivědy- 1. čtvrtletí 

 

1. Vypiš 3 nejdůležitější státní symboly ČR  

 

2. Z jakých historických zemí se ČR skládá? 

3. Hlavní město ČR je    .  Napiš některé pražské památky 

 

 

4. ČR má      krajů . V každém kraji je krajský úřad a v jeho čele stojí  

5. Obec řídí a spravuje  

 

6. Vyhledej v mapě a napiš 

          - která řeka pramení v Krkonoších-  

          - jak se jmenuje a kolik měří nejvyšší hora ČR a  v jakém pohoří je- 

          - která řeka protéká Prahou 

          - ve které části ČR je nejvíce rybníků- 

          - vypiš alespoň 3 další velká pohoří ČR a jejich nejvyšší horu 

 

 

         -  jakou barvu mají na mapě nížiny- 

          - okolo kterých řek jsou největší nížiny v ČR? 

      Doplň pohoří nebo nejvyšší hory 

 

            Orlické hory-    ………………………………                                                                                                              

             . …………………………………- Smrk                                               

            Krušné hory    -………………………… 

            Český les    -   ………………………….                                                                                

             ………………………………… - Praděd 

 

Napiš některé přítoky Labe-………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Vltavy-¨…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

  



Písemná práce z vlastivědy- 1. čtvrtletí - řešení 

 

1. Vypiš 3 nejdůležitější státní symboly ČR – státní znak, státní vlajka, státní hymna,  

2. Z jakých historických zemí se ČR skládá?  Čechy, Morava, Slezsko 

3. Hlavní město ČR je Praha. Napiš některé pražské památky- 

Pražský hrad, Vyšehrad,  chrám sv.Víta, Karlův most, Hladová zed´, Petřínská 

rozhledna, Rudolfinum, chrám sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Orloj, socha sv. 

Václava, Národní divadlo, Národní muzeum….. 

4. ČR má 14 krajů. V každém kraji je krajský úřad a v jeho čele stojí hejtman 

5. Obec řídí a spravuje starosta. 

 

6. Vyhledej v mapě a napiš ( vyhledávání v mapě ČR ve Vlastivědě 4 SPN) 

          - která řeka pramení v Krkonoších- Labe 

 - jak se jmenuje a kolik měří nejvyšší hora ČR a  v jakém pohoří je- Sněžka, 1602 m, 

             v Krkonoších       

          - která řeka protéká Prahou - Vltava 

          - ve které části ČR je nejvíce rybníků- v Jihočeském kraji 

          - vypiš alespoň 3 další velká pohoří ČR a jejich nejvyšší horu –  

Šumava – Plechý-  1378m Krušné hory – Klínovec 1244 m    

Orlické hory – velká deštná – 1114 m 

         -  jakou barvu mají na mapě nížiny- zelenou 

          - okolo kterých řek jsou největší nížiny v ČR? Okolo Labe, Moravy a Dyje 

      Doplň pohoří nebo nejvyšší hory 

 

           Orlické hory- Velká Deštná                                                                                                            

           Jizerské hory -  Smrk                                               

           Krušné hory - Klínovec 

           Český les - Čerchov 

           Jeseníky - Praděd 

 

Napiš některé přítoky Labe - Úpa, Metuje, Orlice, Vltava, Ohře, Bílina, Cidlina, Jizera, 

Ploučnice 

Vltavy – Malše, Lužnice, Sázava, Otava , Berounka 
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