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Anotace: 

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

Zdroj textu: vlastní   

 

 



Souhrnné opakování:  Jihomoravský a Olomoucký kraj 

Krajským městem Jihomoravského kraje je město __________. Krajským městem Olomouckého kraje je město______________________.  

Krajina Jihomoravského kraje je převážně * (rozmysli se) hornatá / nížinná. Podél středního a dolního toku řeky Dyje se rozprostírá  

_____________________________, podél dolního toku řeky Moravy se rozprostírá ____________________________. Na severu kraje leží  

_____________________ vrchovina, jejíž součástí je i __________________ kras. Také zde zasahuje _______________________ vrchovina. 

Krajina Olomouckého kraje je členitá. Na severu se nacházejí nejvyšší moravské hory ________________ s nejvyšší horou ______________ ,  

který má nadmořskou výšku _______________. Při řece Moravě se v okolí města Olomouc rozprostírá úrodná oblast ____________________  

úval, kterému se také říká úrodná ________________. Na území kraje se nachází _______________ propast- nejhlubší propast u nás. 

Jihomoravský kraj patří do povodí řeky _______________ a jejím nejdůležitějším přítokem je pohraniční řeka ______________. Na jižní  

Moravě se nacházejí velké rybníky a vodní nádrže. Je to vodní nádrž _______________  na řece Dyji poblíž Mikulova a vodní nádrž  

___________ na řece Dyji u Znojma. Olomoucký kraj je taktéž odvodňován řekou ________________. Poblíž Hranic na Moravě prochází  

rozvodí  mezi úmořím Baltského a Černého moře. V Oderských vrších pramení řeka ____________, která teče dál do Moravsko- slezského kraje  

a do Polska. V Polsku odvádí vody do * Baltského moře  / Černého moře. V Jeseníkách pramení řeka ______________. Morava odvádí vody do  

* Baltského moře  / Černého moře.  

Jihomoravský a Olomoucký kraj patří k našim *  nejstudenějším / nejteplejším krajům. Pěstují se zde ___________________________________ 

_________________________________. Město Brno i Olomouc jsou známá svými výstavami. Brno má veletrhy konané na brněnském  

výstavišti a město Olomouc je známé svými výstavami Flora Olomouc. 



Souhrnné opakování:  Jihomoravský a Olomoucký kraj 

Krajským městem Jihomoravského kraje je město Brno. Krajským městem Olomouckého kraje je město Olomouc.  

Krajina Jihomoravského kraje je převážně * (rozmysli se) hornatá / nížinná. Podél středního a dolního toku řeky Dyje se rozprostírá  

Dyjsko- svratecký úval , podél dolního toku řeky Moravy se rozprostírá Dolnomoravský úval. Na severu kraje leží  

Drahanská vrchovina, jejíž součástí je i Moravský kras. Také zde zasahuje Českomoravská vrchovina. 

Krajina Olomouckého kraje je členitá. Na severu se nacházejí nejvyšší moravské hory Jeseníky s nejvyšší horou Praděd,  

který má nadmořskou výšku 1 491 m.n.m. Při řece Moravě se v okolí města Olomouc rozprostírá úrodná oblast Hornomoravský 

úval, kterému se také říká úrodná Haná. Na území kraje se nachází Hranická propast- nejhlubší propast u nás. 

Jihomoravský kraj patří do povodí řeky Moravy a jejím nejdůležitějším přítokem je pohraniční řeka Dyje . Na jižní  

Moravě se nacházejí velké rybníky a vodní nádrže. Je to vodní nádrž Nové Mlýny  na řece Dyji poblíž Mikulova a vodní nádrž  

Vranov  na řece Dyji u Znojma. Olomoucký kraj je taktéž odvodňován řekou Moravou. Poblíž Hranic na Moravě prochází  

rozvodí  mezi úmořím Baltského a Černého moře. V Oderských vrších pramení řeka Odra, která teče dál do Moravsko- slezského kraje  

a do Polska. V Polsku odvádí vody do * Baltského moře  / Černého moře. V Jeseníkách pramení řeka Morava. Morava odvádí vody do  

* Baltského moře  / Černého moře.  

Jihomoravský a Olomoucký kraj patří k našim *  nejstudenějším / nejteplejším krajům. Pěstují se zde ovoce, zelenina, pšenice, cukrovka, chmel,  

kukuřice. Město Brno i Olomouc jsou známá svými výstavami. Brno má veletrhy konané na brněnském  

výstavišti a město Olomouc je známé svými výstavami Flora Olomouc. 



 

 

 

 


