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JV

• Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností
s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Na celkem 76 stranách naleznete dvě hlavní části (Česká republika
a Evropa) přehledně rozdělené do 8 kapitol a závěrečné opakování.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Texty doprovázejí mapky, barevné kresby a fotografie.
• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.
• Součástí učebnice je příloha – vlastivědné mapy České republiky
a Evropy.

Učebnici doplňuje pracovní sešit určený
k procvičování probraného učiva:
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
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Milí žáci,

Měřítko mapy 1 : 14 700 000

slavný učitel národů Jan Amos Komenský řekl: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo
školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Tato učebnice vám bude přinášet vědění
ve škole, ale najdete v ní mnoho informací, které použijete i mimo školu – například na vašich
cestách Evropou, při dovolených u moře nebo v horách.
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V učivu o krajích České republiky poznáte, že přírodní i kulturní krásy nenajdete jen za hranicemi.
Také naše vlast je plná nádherných míst, která stojí za návštěvu. Uvědomíte si, že jste občany
Evropské unie, poznáte blíže naše sousední státy.
Přejeme vám, aby tato učebnice byla vaším průvodcem nejen ve škole, ale i v životě.
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Další náměty a úlohy
vztahující se i k jiným
předmětům jsou označené
těmito piktogramy:
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1. NA CESTÁCH PO RODNÉ KRAJINĚ
O prázdninách jsi určitě zažil(a) něco zajímavého, navštívil(a) krásná místa, na která by ses jednou
rád(a) vrátil(a). Při svých cestách můžeš také využít znalosti vlastivědy ze čtvrté třídy. Přesvědč se,
zda jsi při svých výletech byl(a) opravdu zkušeným cestovatelem.
KPZ – KRABIČKA POSLEDNÍ ZÁCHRANY
Každý správný cestovatel a turista by si měl s sebou na cesty přibalit tak zvanou KPZ – krabičku
poslední záchrany. Poprvé ji představil český spisovatel Jaroslav Foglar v časopise Mladý hlasatel.
Přesný obsah krabičky určit nelze. Jak se doba mění, mění se také obsah krabičky. Prohlédni si, co by
si do KPZ připravili tvoji rodiče:
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Pokus se některé věci z KPZ nahradit
modernějšími pomocníky.

kus křídy
knoflíky

tužka

kousek březové kůry
k zapálení ohně
zápalky
a škrtátko

lístek se svým jménem
a s tísňovými telefonními
čísly (obvykle přilepený
na vnitřní straně víčka)

poštovní
známka

polštářkové
náplasti
provázek

kousek
papíru
několik drobných
mincí

gumičky

Turistických značek je ovšem více. Nejvíce užívané jsou
značky pro pěší turistiku a cykloturistiku.
CO TO JE?
Rozcestník
– na křižovatkách tras narazíš na více značek najednou.
Jsou umístěny převážně
na sloupech či jiných vyšších bodech. Rozcestník tak
umožňuje nalezení více cílů
v různých směrech.

ČESK Á REPUBLIK A

několik různě
velkých hřebíků

několik
napínáčků

TURISTICKÉ ZNAČKY
Všem turistům na jejich výpravách pomáhají turistické
značky. Můžeš je vidět namalované například na stromech, kamenech či zdech. Jejich hlavním účelem je poskytnout turistům informaci o směru cesty.
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špendlíky (zavírací
a obyčejné)

Směr nám udávají
čtyři základní
barvy:
červená
modrá
zelená
žlutá

kus
slabého
drátu

jehla
a nitě

žiletka

MAPOVÉ ZNAČKY
hájovna
zámek
hrad, zřícenina hradu
rozhledna
turistické informace
muzeum
železniční stanice
nemocnice, horská služba
chráněné přírodní území
řeka s mostem
pomník
orientačně významný strom
osamělá skála
jeskyně
propast
kostel, klášter
kaple
lom
pramen

PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU
Na cestách je potřeba řídit se pravidly. Ať už jsi cyklista, či řidič. Je také nutné vědět, kam se obrátit
v případě nouze.
NEBEZPEČNÝ
CYKLISTA

Zákaz vjezdu
jízdních kol
Dej
přednost
v jízdě!

Přechod
pro chodce
Stezka
pro chodce

VZORNÝ
CYKLISTA

cyklistická
helma

zadní
červená
odrazka

zvonek

zadní
červené
světlo

přední bílá
odrazka
přední
světlomet
přední
brzda
blatník

blatník

oranžové odrazky
v paprscích kol

Stůj, dej
přednost v jízdě!

oranžové odrazky
na pedálech

oranžové odrazky
v paprscích kol
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Zopakuj si důležitá telefonní čísla na tísňové
linky.
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Které druhy dopravních značek rozlišujeme? Ke každému druhu
uveď příklad a značky
nakresli.

4

Porovnej vzorného
a nebezpečného cyklistu na obrázcích.
Základní pravidla pro
jízdu na kole si zopakuj
v pracovním sešitě.
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2. NÁŠ KRAJ

Královéhradecký kraj
Sněžka
1603 m n. m.

POLSKO

Krko
no
K R K O š sk ý N P
NOŠE

BOŽENA NĚMCOVÁ
– česká spisovatelka 19. století
(Dětství strávila v Ratibořicích
a do školy chodila v České Skalici.
Podle její nejznámější knihy je
pojmenováno Babiččino údolí.)
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Rozkoš

Skalice
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nad Metují
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POLSKO
Velká Deštná
1115 m n. m.
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ALOIS JIRÁSEK – český
spisovatel a dramatik 19. století
(Narodil se v Hronově.)

KÁ

tu j e

KAREL JAROMÍR ERBEN
– český spisovatel a básník
19. století (Narodil se v Miletíně
a studoval v Hradci Králové.)
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FRANTIŠEK ŠKROUP
– český hudebník a dirigent
19. století, autor hudby české
hymny (Narodil se u Hradce
Králové a studoval zde.)

LA

Babiččino
hospital údolí
Česká
Kuks

B ys

Ci d

PO

Středočeský
kraj

a

Jičín

Úp

Trutnov

Lázně Dvůr Králové
Bělohrad nad Labem

Kost
CHKO Český ráj

Br C
ou H K
m O
ov
sk
o

Jánské
Lázně

Liberecký
kraj

Třebechovice
podO Orebem
rlic
e
Vamberk
Častolovice

Na severovýchodě Čech se nachází Královéhradecký kraj, jehož krajským městem je Hradec Králové. Město je světově známé výrobou klavírů značky Petrof. Na okraji Krkonoš, jejichž
nejvyšší hora Sněžka se na území kraje nachází, najdete Jánské
Lázně a nedaleko Jičína pak další lázeňské městečko Lázně
Bělohrad. Město Vamberk proslulo výrobou ručních krajek.
Oblíbeným cílem turistů jsou vedle Krkonošského národního
parku také Orlické hory na hranici s Polskem a Prachovské skály v jihozápadní části kraje. Celé území je odvodňováno naší největší řekou Labe, která pramení v Krkonoších. Nedaleko Nového
Města nad Metují najdete rekreační nádrž Rozkoš. Poblíž České
Skalice můžete navštívit Babiččino údolí, v Třebechovicích
pod Orebem pak Muzeum betlémů. Ve Dvoře Králové nad
Labem najdete ZOO – safari.
1

Město Jičín je spojené se známou pohádkovou
postavou ševce a loupežníka Rumcajse. Kdo o něm napsal
knihu a kdo ji ilustroval?

2

Přečti si úryvek z nejznámější knihy Boženy Němcové
– Babička. Poznáš, která z knižních postav je sama
spisovatelka?

3

ZOO ve Dvoře Králové se specializuje na africká
zvířata. Které druhy se v ZOO chovají? Zjisti o nich více.

4

V Krkonoších a Orlických horách je nejen krásná příroda, v zimě je zde také mnoho příležitostí ke sportovnímu
vyžití. Vyhledej informace o zdejších lyžařských střediscích.
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Vyrob si pro sebe nebo jako dárek vlastní bižuterii (náhrdelník ze skleněných korálků podle vlastního návrhu).
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TIPY NA VÝLETY
Babiččino údolí
(Údolí řeky Úpy
v blízkosti zámku
v Ratibořicích je
pojmenováno
podle díla Boženy
Němcové, jehož
děj zasadila do této
krajiny. Najdeš tu
i pomník knižní
postavy babičky
s vnoučaty.)

Malé Svatoňovice
– rodiště Karla
Čapka (Kromě
Muzea Bratří Čapků,
spisovatele Karla
a malíře Josefa, si
můžeš prohlídnout
expozici důlních
strojů nebo projít
křížovou cestu
k mariánskému
poutnímu místu.)

Třebechovice
pod Orebem
(Zdejší Muzeum betlémů je
proslulé po celém světě.)

Sněžka (Je
nejvyšším
vrcholem
Krkonoš (1603 m
n. m.) a zároveň
nejvyšší horou
v celé České republice. Můžeš
na ni vystoupat
pěšky, nebo vyjet lanovkou.)

Prachovské
skály (Přírodní
rezervace, která
je součástí CHKO
Český ráj, je
častým cílem
turistů. Mezi
různými skalními
útvary z pískovce
najdeš mnoho
krásných vyhlídek
a skalní hrad
Pařez.)

ZOO Dvůr
Králové se safari
(Je jedinou naší
zoologickou
zahradou se safari
– volným přirozeným výběhem
zvířat, kde se můžeš projet autem
nebo autobusem
přímo mezi žirafami, antilopami,
zebrami a lvy.)

ZAPAMATUJ SI!
Královéhradecký kraj se nachází na severovýchodě Čech, krajským městem je Hradec Králové. V tomto kraji najdeme také významná lázeňská města Jánské Lázně a Lázně Bělohrad. Město
Vamberk s výrobou ručně šitých krajek i krajské město s výrobou klavírů Petrof proslavila naši republiku v zahraničí. Krkonoše
s nejvyšší horou ČR Sněžkou jsou častým cílem turistů. Územím
kraje protéká největší řeka republiky – Labe, která zde i pramení.
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@ Osobnost
kraje
Vyberte si jednu z významných osobností
tohoto kraje a zjistěte
co nejvíce o jejím životě. Předneste referát
ostatním spolužákům.
ČJ

ČESK Á REPUBLIK A
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Výškové rozdíly krajiny:
	Roviny
– do 200 m n. m.
	Pahorkatiny
– 200 až 600 m n. m.
	Vrchoviny
– 600 až 900 m n. m.
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(nejvyšší hora):
Šumava (Plechý)
Český les (Čerchov)
Krušné hory (Klínovec)
Lužické hory (Luž)
Jizerské hory (Smrk)
	Krkonoše (Sněžka
– nejvyšší hora celé ČR)
	Orlické hory (Velká Deštná)
Jeseníky (Praděd)
Beskydy (Lysá hora)
	Bílé Karpaty (Velká
Javořina)
	Novohradské hory
(Kamenec)
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PŘIPOMEŇ SI:
■	Hraniční pohoří

Povrch
Ji z
horeyrské

3. ČESKÁ REPUBLIKA – NAŠE VLAST

e

Velká Javořina 970

SLOVENSKO

Povrch České republiky je různorodý. Podle nadmořské výšky
rozlišujeme krajinu na nížiny – do 200 m n. m. (znázorňujeme
na mapě zeleně) a vysočiny – nad 200 m n. m. (znázorňujeme
na mapě hnědou barvou).
Plochou největší nížinou na našem území je Polabská
nížina. Na Moravě jsou to Dolnomoravský, Hornomoravský
a Dyjskosvratecký úval. Přirozenou hranici České republiky
tvoří hory. Největší část našeho území pokrývají pahorkatiny
a vrchoviny – například Českomoravská vrchovina, Brdská
vrchovina, Středočeská pahorkatina, České středohoří, Český
les. (Vše vyhledej na mapě.)

Na nejvyšších horách České republiky najdeme také různé zajímavosti. Prohlédni si je na fotografiích a zjisti, ve kterém pohoří se nacházejí:

1

Ještěd

Praděd

Radegast

Lanovka na Sněžku

ZAPAMATUJ SI!
Podle nadmořské výšky rozlišujeme krajinu na nížiny – do 200 m n. m. (znázorňujeme na mapě
zeleně) a vysočiny – nad 200 m n. m. (znázorňujeme na mapě hnědou barvou).
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– je území odvodňované
jednou řekou. K našim
největším řekám patří
Vltava, Labe, Morava
a Odra.
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PŘIPOMEŇ SI:

POLSKO

Ústí n. Labem

RAKOUSKO

■	Úmoří

– je území, odkud voda
odtéká do jednoho
moře. Labe odvádí vodu
do Severního moře.
Morava ústí do Dunaje
a ten se vlévá do Černého
moře. Odra se vlévá
do Baltského moře.

Zlín

SLOVENSKO

Na území naší republiky se nachází voda povrchová a podpovrchová. Povrchová voda se vyskytuje v podobě tekoucí (potoky,
řeky) a stojaté (jezera, rybníky a přehrady).

■	Největší

rybník ČR
– Rožmberk
■	
Nejdelší řeka ČR
– Vltava
■	
Nejvodnatější řeka
– Labe
■	
Největší přehrada ČR
– Lipno
■	
Největší jezero ČR
– Černé

Území České republiky patří do povodí tří řek – Labe, Morava
a Odra. Rybníky jsou umělé vodní nádrže vybudované člověkem.
V jižních Čechách slouží k chovu ryb. Tuto oblast odvodňuje nejdelší řeka Vltava. Jezera jsou vodní nádrže, které vznikly pouze
přírodními procesy. Několik jezer se nachází na Šumavě. Na některých řekách jsou vybudované vodní nádrže – přehrady.
MAPA POVODÍ A ÚMOŘÍ
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SLOVENSKO

Tok řeky
■ Vyber si jednu řeku
z vašeho kraje.
■	
Namaluj tok této řeky
od pramene k ústí.
■	
Vyznač pravé i levé
přítoky. Obrázek popiš.
VV

odtok do Černého moře

ZAPAMATUJ SI!
Vodu rozlišujeme povrchovou a podpovrchovou. Území České republiky patří do povodí tří
řek, kterými jsou: Labe, Morava a Odra. Rybníky v jižních Čechách slouží k chovu ryb. Tuto
oblast odvodňuje nejdelší řeka Vltava. Na Šumavě se nachází několik jezer (nádrží vzniklých
přírodními procesy). Rybník je naopak nádrž vytvořená člověkem. Na některých řekách se nacházejí vybudované vodní nádrže – přehrady.
ČESK Á REPUBLIK A
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4. PRAHA – HLAVNÍ MĚSTO

Pamětihodnosti

Praha je střediskem cestovního ruchu především díky historickým památkám.

Kolem Pražského hradu se dnes nachází městská
čtvrť Hradčany. Kromě její dominanty – Pražského
hradu – najdeme v Královské zahradě Pražského
hradu Letohrádek královny Anny neboli Belvedér.
Dalším zajímavým místem a častým cílem turistů je
Zlatá ulička plná malých barevných domků.
Letohrádek královny
Anny (Belvedér)

44
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Za pamětihodnostmi Prahy
Naplánujte si trasu historickým centrem
Prahy, na níž budete poznávat nejkrásnější památky. Seznamte s plánem ostatní
spolužáky.
ČJ

@

Zlatá ulička na
Pražském hradě

Pověsti tajemné Prahy
Čertovka (Svůj
název získala podle
jedné hašteřivé ženy,
která na tomto místě
při praní prádla
halekala na skupinu
chlapců. Ti ji označili
za čertovskou bábu
a na její dům namalovali sedm čertů.)

Staronová synagoga
(Podle pověsti na půdě jedné z nejstarších židovských
synagog v Evropě pohřbil
rabín Löw golema – člověka vyrobeného z hlíny.)

Vyšehrad (Ve Starých pověstech
českých se píše, že na Vyšehradě
měla své sídlo kněžna Libuše, která
si zvolila za muže Přemysla Oráče.)
3
Orloj na Staroměstské radnici
(Autor Pražského orloje mistr
Hanuš prý byl na popud místních
radních oslepen, aby již nikdy
a nikde nevytvořil podobné dílo.)

Zjisti, co všechno Pražský orloj ukazuje.
Kdo namaloval obrazy měsíců a symboly zvěrokruhu
na orloji?
@

VV

4

Převyprávěj pověst o Libuši a Přemyslu Oráčovi (sloh).
Která další pověst se vztahuje k Vyšehradu?
ČJ

Karlův most (Podle pověsti se při
jeho stavbě přidávala do malty
vajíčka. Jednou dokonce omylem
poslali vajíčka uvařená natvrdo.)

Faustův dům (V tomto domě prý bydlel
doktor Faust, který se upsal ďáblu.
Ďábel ho odnesl do pekla stropem,
ve kterém zůstala díra a nešla zazdít.)

ČESK Á REPUBLIK A
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6. SOUSEDNÍ STÁTY

Polsko
Německo

Hlavní město: Varšava
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sko Slove
Rakou

Úřední jazyk: polština
Měna: zlotý

Varšava
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Vratislav
ONO

ŠE

ČESKÁ REPUBLIKA

Měřítko mapy 1 : 7 000 000
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Toruň

Vis

odvozen od starého
kmene Polanů – „lidí
obývajících otevřené
pole/rovinu“.
■	
Polsko několikrát zmizelo z mapy. Naposledy se tak stalo v době
2. světové války.
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Od
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■	
Název Polsko je

BĚLORUSKO

Štětín

1 Zkus přeložit tato

VÍŠ, ŽE…?

RUSKO

Gdaňsk
Malbork

Jantar – zkamenělá
pryskyřice pravěkých
stromů, z níž se vyrábějí
šperky a další ozdoby.

polská slova:
głowa
krzesło
samochód
okulary
płyta
puchar
zachód
rzeka
chmura
kominek
obuwie
swinia
poduszka
telefon
komórkowy

ŘE
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CO TO JE?

MO
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É
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Polsko

SLOVENSKO

Polsko je přímořský stát. Je členem EU i NATO. Žije zde téměř 40 milionů obyvatel. Sousedí se sedmi státy: Ruskem, Litvou, Běloruskem,
Ukrajinou, Slovenskem, Německem a Českem. Úředním jazykem je
polština, která je pro nás hůře srozumitelná než slovenština. Obyvatelé
této země mají silné náboženské cítění. Na území Polska se nachází
především nížiny a četná jezera. Do Baltského moře odvádějí vodu
řeky Odra a Visla. Pouze na jihu země tvoří povrch hory – Krkonoše
a Tatry. Vysoké Tatry jsou nejvyšším pohořím Polska. Hlavním městem je Varšava. Dalšími velkými městy jsou Lodž (textilní průmysl),
Vratislav, přístavy Štětín, Gdaňsk (loděnice) nebo Krakov (velké
množství historických památek). Průmysl v Polsku využívá velkých
zásob uhlí, železné rudy a soli. Centrem těžby uhlí jsou Katovice.
Na pobřeží Baltského moře jsou naleziště jantaru. Nejvýznamnější
průmysl je hutnický a chemický. Strojírenský průmysl je zaměřený
především na výrobu dopravních prostředků. Polsko je známé stavbou lodí. Pěstují se zde brambory a obiloviny, chovají prasata a skot.
Varšava – hlavní město Polska

pierogi – typické polské jídlo

TIPY NA VÝLETY
Osvětim (Během 2. světové války zde nacisté
vybudovali koncentrační tábor, v němž docházelo k masovému vraždění lidí. Prováděli
tu také lékařské pokusy na lidech.)

hrad Malbork (Křižácký hrad postavený z červených cihel jako obranná tvrz
je největší gotickou stavbou na světě.
Je zapsán na Seznamu UNESCO.)
Zamośč (Město založené v 16. století
je pro své historické památky nazýváno „perlou polské renezance“ a je
zapsané na Seznamu UNESCO.)

Toruň (Středověké město bohaté na gotické památky je zapsané na Seznamu
UNESCO. Je proslulé výrobou perníku
podobně jako naše Pardubice.)
Bělověžský
prales (Zbytek
původního
pralesa je zapsaný jako přírodní dědictví
v Seznamu
UNESCO.
Rozprostírá
se kolem
hranice Polska
s Běloruskem.)

ZAPAMATUJ SI!
Polsko je přímořský stát, který je členem EU i NATO.
Sousedí s Ruskem, Litvou, Běloruskem, Ukrajinou,
Slovenskem, Německem a Českem. Povrch Polska
tvoří především nížiny. Řeky Visla a Odra odvádějí
vodu do Baltského moře. Turisticky navštěvovanými
místy jsou hlavní město Varšava, Krakov, hory v jižní
části země, jezera, koncentrační tábor Osvětim. Polsko je největším pěstitelem brambor a žita v EU, je
známé výrobou lodí.

Solný důl Wieliczka (Sůl se zde těžila
už od 13. století do poč. 21. století.
Patří k nejstarším solným dolům
na světě a je na Seznamu UNESCO.)

2

Zjisti, které město bývalo hlavním městem Polska v minulosti.

3

Vyhledejte vlakové spojení
z vaší obce do Varšavy.

@

@

4 Který český král pocházel z polské-

ho rodu Jagellonců? Co o něm víš?

5

Vyhledej další slavné polské
osobnosti.
@
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7. EVROPA – SJEDNOCUJÍCÍ SE SVĚTADÍL

Poloha

Severní ledový
oceán

SEVERNÍ
AMERIKA

ASIE

EVROPA
Atlantský oceán

Tichý oceán

AFRIKA
Tichý oceán

JIŽNÍ
AMERIKA

Indický oceán
AUSTRÁLIE

ANTARKTIDA

CO TO JE?
Ostrov – kus pevniny,
která vystupuje z vody.
Poloostrov – výběžek
pevniny do moře či
jezera obklopený ze tří
stran vodou
Kontinent – souvislá
část souše obklopená
světovým oceánem
(rozeznáváme jich pět).
Světadíl – oblast se
samostatným geografickým a historickým
vývojem (rozlišujeme
jich sedm).
Vnitrozemí – oblast
zemského povrchu,
jejíž součástí není moře
či oceán.

Celková plocha povrchu planety Země je přibližně 510 milionů km2,
ale větší část povrchu (asi 2/3) je pokryta světovým oceánem kapalné
vody (Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový oceán). Oproti tomu
souš zabírá asi jednu třetinu. Většina souše připadá na severní polokouli, jižní polokoule je pak tvořena převážně oceány. Souš je tvořena pěti velkými kontinenty. Jsou jimi Eurasie, Afrika, Antarktida,
Austrálie, Jižní a Severní Amerika.
Evropa je druhý nejmenší světadíl. S Asií tvoří jednotný kontinent
Eurasii, ale s přihlédnutím ke stavbě, specifickým přírodním poměrům a historickému a kulturnímu vývoji je považována za samostatný světadíl. Má rozlohu asi 10 milionů km², což představuje přibližně
desetinu zemského povrchu. Leží na severní a východní polokouli.
Hranice je buď přirozeně mořská, nebo tradiční pevninská. Na východě je to pohoří Ural, řeka Emba, pobřeží Kaspického a Černého
moře. Na jihu je hranice tvořena Středozemním mořem a od Afriky ji
dělí Gibraltarský průliv. Na západě je omývána vodami Atlantského
oceánu, na severu Severním ledovým oceánem.
Mezi největší evropské ostrovy patří Britské ostrovy, Island a Sicílie.
K největším poloostrovům se řadí Skandinávský, Pyrenejský,
Apeninský a Balkánský. Mezi jižní státy Evropy patří Španělsko,
Portugalsko, Itálie, Řecko. Na severu to jsou Finsko, Norsko, Dánsko,
Švédsko.

ZAPAMATUJ SI!
Evropa tvoří společně s Asií jednotný kontinent Eurasii, ale vzhledem k samostatnému vývoji
tvoří samostatný světadíl. Je druhým nejmenším světadílem. Její hranice je tvořena zčásti pevninou na východě a přirozeně oceány a moři na západě, jihu a severu. Největším souostrovím jsou
Britské ostrovy, největší poloostrov je Skandinávský.
58
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Povrch

Evropa má pestrý povrch. Většinu zaujímají nížiny. Rozlohou největší je Východoevropská rovina,
která je na východě ohraničena protáhlým pohořím Ural o délce 2 500 km. U Kaspického moře se
rozkládá Kaspická nížina a u Černého moře Rumunská nížina. Jižně od Slovenska leží Velká dunajská kotlina a jižně od Alp Pádská nížina. Na území Francie se rozkládá Francouzská nížina. Na sever
od Slovenska leží Velkopolská nížina.
Nejvyšším pohořím Evropy jsou Alpy. Na hornatém Pyrenejském
poloostrově se nachází Pyreneje a pohoří Sierra Nevada. Pohoří
Karpaty se dělí na Západní (Vysoké Tatry), Východní a Jižní. V Itálii
(Apeninský poloostrov) je pohoří Apeniny. Skandinávské pohoří
nalezneme na severu Evropy na poloostrově téhož jména. Pohoří
Ural tvoří hranici mezi Evropou a Asií.
V jižní Evropě se setkáváme i s vulkanizmem a zemětřesením. Na Sicílii se tyčí i nejvyšší činná sopka Evropy Etna
(3 329 m n. m.). Nejvyšší činná sopka na pevnině je Vesuv
v Itálii (1 281 m n. m.)
V Evropě převažuje člověkem vytvořená kulturní krajina.
Na mnoha místech došlo k poškození původní krajiny důsledkem
neuvážené činnosti člověka – těžba surovin, průmyslová výroba
atd. Nejméně poškozenou přírodu nalezneme v rezervacích, národních parcích a chráněných krajinných oblastech.

CO TO JE?
Vysočiny – území s nadmořskou výškou větší než
200 m n. m.
Hory – území s nadmořskou výškou 900 až
1 600 m n. m.
Velehory – území s nadmořskou výškou větší než
1 600 m n. m.
Fjordy – dlouhé zálivy
do pevniny, jsou ledovcového původu.
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Učebnice Hravá vlastivěda 5:

JV

• Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností
s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Na celkem 76 stranách naleznete dvě hlavní části (Česká republika
a Evropa) přehledně rozdělené do 8 kapitol a závěrečné opakování.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Texty doprovázejí mapky, barevné kresby a fotografie.
• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.
• Součástí učebnice je příloha – vlastivědné mapy České republiky
a Evropy.

Učebnici doplňuje pracovní sešit určený
k procvičování probraného učiva:

Další učebnice a pracovní sešity z řady Hravá vlastivěda pro 4. a 5. ročník:

17
34
51

Měřítko mapy 1 : 1 700 000
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ISBN 978-80-7563-032-2

Pracovní učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.
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