
Jméno autora: 

Datum ověření: 

Ročník: 

Vzdělávací oblast: 

Předmět: 

Tematický okruh: 

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Základní škola a Mateřská škola Tochovice 

Tochovice 76 

262 81 Tochovice 

IČO: 71 00 72 02 

 

E-mail: zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz 

Tel.: 318 682 754 

www.zstochovice.cz  

Druh učebního materiálu: 

Klíčová slova: 

Anotace: 

VY_32_INOVACE_VL5.37.08 

Renata Duchoňová 

6. 11. 2012 

5. ročník 

Digitalizovaný učební materiál 

 
Karlovarský kraj, města, povrch, 

vodstvo, hospodářství 

Tuto prezentaci je možné použít k samostatné práci 

žáků s úvodní instruktáží učitele. Zadání 

jednotlivých úkolů je uvedeno v jejich záhlaví. Žáci 

odpovídají na zadané otázky a doplňují do křížovky, 

vyplňují tabulky. Úkoly slouží k procvičování 

vlastivědných vědomostí žáků týkajících se 

Karlovarského kraje..  

 

Člověk a jeho svět 

Vlastivěda 

Karlovarský kraj 



Karlovarský kraj 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marienbad-Brunnen.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mar_l%C3%A1zn%C4%9B_Ferdinand%C5%AFv_pramen_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonnade_m_lazne.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZAPADOCESKY_SYMFONICKY_ORCHESTR_MARIANSKE_LAZNE.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KarlovyVaryPanorama.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KarlovyVaryHotSpring.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Karlovarsky_kraj.PNG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karlovy_Vary_Region_CoA_CZ.svg


Karlovarský kraj - povrch 
 Krušné hory     nejvyšší hora Klínovec 

 

 

 

 

 

       pohoří Český les  

       hora Čerchov 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krusne_hory_CZ_I3A-2.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aussichtsturm_Keilberghotel_Klinovec.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klinovec_von_haj_aus.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cerchov_Towers_02.jpg


Karlovarský kraj - vodstvo 
Ohře pramení v sousedním Německu,vlévá se do Labe. 
 

Vodní toky :    Bystřice  Ohře     Svatava Teplá 

     

     

 

 

 

Podnebí- chladnější 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Myslivny_bozi_dar_lake.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oh%C5%99e_z_mostu_u_Bydyn%C4%9B_nad_Oh%C5%99%C3%AD.jpg


Karlovarský kraj - města 

       

Cheb      Karlovy Vary  

 

 

Mariánské Lázně      
     

        

      Františkovy  

     Lázně 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2007-KarlovyVary-143s.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KarlovyVaryHotSpring.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karlovy_Vary_(znak).gif
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marienbad-Brunnen.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B_CoA.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B_2009-04-04.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frnati%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B_CoA.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb-main_square.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb_coat_of_arms.svg


Kaelovaeský kraj - hospodářství 

Strojírenský, keramický, potravinářský průmysl, tepelné elektrárny, 

výroba porcelánu, sklárny, textilní průmysl, těžba dřeva, lázně. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013,_Selb,_Porzellan-Manufaktur_Heinrich.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cibulak.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zrywka_drewna_776.jpg


Karlovarský kraj  – cestovní ruch 

Lázně navštěvuje mnoho našich i zahraničních hostů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Motherandpopbutterfly_053.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marienbad-Brunnen.jpg


Karlovarský kraj – křížovka 
Zájem v cestovním ruchu je hlavně o 

1.  Město v západních Čechách 

2.  Podnik na výrobu skla 

3.  Město, kde se vyrábí pivo 

4.  Nejvyšší hora západních Čech 

5.  Dřevo se v západních Čechách 

 



Karlovarský kraj – křížovka -řešení 

Zájem v cestovním ruchu je hlavně o lázně 

1. D O M A Ž L I C E  Město v západních Čechách 

2. S K L Á R N A  Podnik na výrobu skla 

3. P L Z E Ň  Město, kde se vyrábí pivo 

4. K L Í N O V E C  Nejvyšší hora západních Čech 

5. T Ě Ž Í  Dřevo se v západních Čechách 

 



Doplň tabulku  

Karlovarský kraj  

Města Vodstvo Hory 
Cestovní 

ruch 



Doplň tabulku - řešení 

Západní Čechy 

Města 

Karlovy Vary 

Františkovy lázně 

Cheb 

 

Vodstvo 

Ohře 

Labe 

Hory 

Klínovec 

Čerchov 

Cestovní 
ruch 

Lázně 



Doplň hospodářství v západních Čechách 

Hospodářství 



Doplň hospodářství v západních Čechách 

Hospodářství 

Těžba 
dřeva 

Textilní 
průmysl 

Porcelán 

Sklárny 

Potravinářský 
průmysl 

Elektrárny 



Čerpáno: 
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Karlovarsky_kraj.PNG 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marienbad-Brunnen.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mar_l%C3%A1zn%C4%9B_Ferdinand%C5%AFv_pramen_1.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZAPADOCESKY_SYMFONICKY_ORCHESTR_MARIANSKE_LAZNE.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KarlovyVaryHotSpring.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonnade_m_lazne.JPG 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KarlovyVaryPanorama.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karlovy_Vary_Region_CoA_CZ.svg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krusne_hory_CZ_I3A-2.png 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aussichtsturm_Keilberghotel_Klinovec.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cerchov_Towers_02.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klinovec_von_haj_aus.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oh%C5%99e_z_mostu_u_Bydyn%C4%9B_nad_Oh%C5%99%C3%AD
.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Myslivny_bozi_dar_lake.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb-main_square.JPG 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B_2009-04-04.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cibulak.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013,_Selb,_Porzellan-
Manufaktur_Heinrich.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zrywka_drewna_776.jpg 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Motherandpopbutterfly_053.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Karlovarsky_kraj.PNG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marienbad-Brunnen.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marienbad-Brunnen.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marienbad-Brunnen.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mar_l%C3%A1zn%C4%9B_Ferdinand%C5%AFv_pramen_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZAPADOCESKY_SYMFONICKY_ORCHESTR_MARIANSKE_LAZNE.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KarlovyVaryHotSpring.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonnade_m_lazne.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KarlovyVaryPanorama.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karlovy_Vary_Region_CoA_CZ.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krusne_hory_CZ_I3A-2.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krusne_hory_CZ_I3A-2.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krusne_hory_CZ_I3A-2.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aussichtsturm_Keilberghotel_Klinovec.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cerchov_Towers_02.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klinovec_von_haj_aus.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oh%C5%99e_z_mostu_u_Bydyn%C4%9B_nad_Oh%C5%99%C3%AD.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oh%C5%99e_z_mostu_u_Bydyn%C4%9B_nad_Oh%C5%99%C3%AD.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Myslivny_bozi_dar_lake.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb-main_square.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb-main_square.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb-main_square.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B_2009-04-04.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B_2009-04-04.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B_2009-04-04.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B_2009-04-04.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B_2009-04-04.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cibulak.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013,_Selb,_Porzellan-Manufaktur_Heinrich.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013,_Selb,_Porzellan-Manufaktur_Heinrich.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013,_Selb,_Porzellan-Manufaktur_Heinrich.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013,_Selb,_Porzellan-Manufaktur_Heinrich.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013,_Selb,_Porzellan-Manufaktur_Heinrich.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013,_Selb,_Porzellan-Manufaktur_Heinrich.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013,_Selb,_Porzellan-Manufaktur_Heinrich.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zrywka_drewna_776.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Motherandpopbutterfly_053.jpg

