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Anotace: 

Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty, pracují s příruční mapou.          

Zdroj textu: vlastní   

 

 



Souhrnné opakování:  Pardubický kraj, kraj Vysočina 

 

Krajským městem Pardubického kraje je město ___________________. Krajským městem kraje Vysočina je město______________________.  

Při hranici s Polskem zasahují do Pardubického kraje pohoří ________________ hory a _______________ Jeseník. Kolem města Hlinsko je to  

CHKO ________________ vrchy a západněji CHKO ________________ hory.  Nejvyšším bodem kraje je ________________________  

s nadmořskou výškou 1 423 m.n.m.  

Po celém území kraje Vysočina se rozprostírá ____________________ vrchovina. Na severu kraje jsou to ________________ vrchy, které sem  

zasahují z Pardubického kraje a kolem města Jihlava jsou to ________________ vrchy.   

Pardubickým krajem protéká naše nejmohutnější řeka __________. Na svazích Králického Sněžníku pramení řeka ________________.   

Nedaleko Svitav pramení řeka ______________. Ve Žďárských vrších pramení levostranný přítok Labe- řeka __________________. Na  

středním toku řeky Chrudimky je vybudována vodní nádrž __________.  

Českomoravskou vrchovinou prochází hlavní evropské ________________. To odděluje západní část našeho území, odkud odtékají vody                   

do    * (rozhodni se) Severního moře / Černého moře, od východní části našeho území odkud vody odtékají do * (rozhodni se) Severního moře /  

Černého moře. V údolích řek kraje Vysočina jsou vybudovány velké vodní nádrže - __________________   na řece Svratce a _______________ 

na řece Jihlava.  

Krajské město Pardubického kraje se proslavilo výrobou _____________. Na řece Labi se nachází Opatovice a Chvaletice, což jsou __________ 

_______________. 

V obci Dukovany nedaleko Třebíče se nachází _________________________.  



Souhrnné opakování:  Pardubický kraj, kraj Vysočina 

 

Krajským městem Pardubického kraje je město Pardubice. Krajským městem kraje Vysočina je město Jihlava.  

Při hranici s Polskem zasahují do Pardubického kraje pohoří Orlické hory a Hrubý Jeseník. Kolem města Hlinsko je to  

CHKO Žďárské vrchy a západněji CHKO Železné hory. Nejvyšším bodem kraje je Králický Sněžník  

s nadmořskou výškou 1 423 m.n.m. 

Po celém území kraje Vysočina se rozprostírá Českomoravská  vrchovina. Na severu kraje jsou to Žďárské vrchy, které sem  

zasahují z Pardubického kraje a kolem města Jihlava jsou to Jihlavské vrchy.  

Pardubickým krajem protéká naše nejmohutnější řeka Labe. Na svazích Králického Sněžníku pramení řeka Morava.   

Nedaleko Svitav pramení řeka Svitava. Ve Žďárských vrších pramení levostranný přítok Labe- řeka Chrudimka. Na  

středním toku řeky Chrudimky je vybudována vodní nádrž Seč.  

Českomoravskou vrchovinou prochází hlavní evropské rozvodí. To odděluje západní část našeho území, odkud odtékají vody                   

do    * (rozhodni se) Severního moře / Černého moře, od východní části našeho území odkud vody odtékají do * (rozhodni se) Severního moře /  

Černého moře. V údolích řek kraje Vysočina jsou vybudovány velké vodní nádrže – Vírská přehrada na řece Svratce a Dalešická přehrada 

na řece Jihlava. 

Krajské město Pardubického kraje se proslavilo výrobou perníku. Na řece Labi se nachází Opatovice a Chvaletice, což jsou tepelné elektrárny. 

V obci Dukovany nedaleko Třebíče se nachází jaderná elektrárna.  

 


