
      ZEMĚPIS – 8. třída       
                                     

týden od 8. 6. do 12. 6. 2020

Zdravím osmáky! 

Na tento týden pro vás mám poznámky o Zlínském kraji, na konci opět s

obrázky a zajímavostmi z tohoto kraje. V učebnici o něm máte na stranách 81–83. 

Poznámky si, prosim, opište do sešitů nebo vytiskněte a nalepte. Podbarvený text

si jen přečtěte, ale kdo chce, může si zapsat.

Chválím všechny, kteří vypracovali kvíz o Jihočeském kraji. Na tento týden pro 

vás mám opakování o Plzeňském a Karlovarském kraji, opět formou kvízu. 

Odkaz na něj máte zde. Nezapomeňte odeslat nejpozději do 15. 6. 2020.

Hodnocení už znáte, ale ještě jednou připomínám:

20  -  17 bodů … výborně
16  – 13 bodů … chvalitebně
12  -   8 bodů … dobře
 7   -   4 body … dostatečně
 3   -   0 bodů … nedostatečně  

Čtěte pozorně a používejte atlas České republiky, můžete i poznámky a internet!

Některá místa tohoto kraje můžete shlédnout v následujících videích:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10582479956-klenoty-nasi-krajiny/413235100151001-
beskydy/ 
https://edu.ceskatelevize.cz/beskydy-divocina-na-vychodni-hranici-5e4424f42773dc4ee4139fbe 
https://www.youtube.com/watch?v=N_nzLXF7uM  Q 
https://www.youtube.com/watch?v=gH6X-LWC33s 

 

Přeji hodně úspěchů a pohodový týden.

                                                                    Jitka Matasová
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ZLÍNSKÝ KRAJ

– 3964 km2, téměř 583 000 obyvatel, 147 obyv./ km2

– na východě až jihovýchodě Moravy i ČR

– 3 národopisné oblasti – Slovácko (víno, folklór, hody), Valašsko 
(pastevectví, frgály – kynuté koláče se sladkou drobenkou, pálenka), Haná 
(úrodná oblast  v okolí Kroměříže)

– folklórní slavnosti – Jízda králů ve Vlčnově (na seznamu UNESCO), 
Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově

– obuvnická firma Tomáše Bati ve Zlíně

přírodní podmínky
– Dolnomoravský a Hornomoravský úval na západě kraje

– pohoří - Chřiby, Bílé Karpaty, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy, 
Hostýnsko-vsetínská hornatina, Vizovická vrchovina

– řeky – Morava, Bečva, Dřevnice, Olšava

– CHKO Beskydy, Bílé Karpaty (biosférická rezervace UNESCO)



hospodářství
– černozemě, hnědozemě → pěstování pšenice, řepy cukrovky, vinné révy, lnu,

brambor, řepky olejné
– pastevní chov dobytka v horských oblastech
– těžba štěrkopísků

– průmysl – strojírenský – sportovní letadla Aircraft Industries Kunovice
- gumárenský – výroba pneumatik – Continental Barum  
                                                                                       Otrokovice
- zbrojní – Česká zbrojovka Uherský Brod
- chemický – Deza Valašské Meziříčí, Fatra Napajedla
- potravinářský – Hamé Kunovice, Rudolf Jelínek Vizovice  
                                                                                          (slivovice)
- dřevozpracující – nábytek TON Bystřice pod Hostýnem

zajímavosti

– lázně Luhačovice (léčivý pramen Vincentka), Baťův kanál - z části po řece 
Moravě, Muzeum obuvi Zlín, Zoo a zámek Lešná

– zámky – Kroměříž (Podzámecká a Květná zahrada – na seznamu  
              UNESCO), Buchlovice, Lešná, Vizovice, Vsetín, Nový Světlov

– hrady – Buchlov, Malenovice, Lukov

– Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

– hora Radhošť – sousoší Cyrila a Metoděje

– poutní místa Velehrad a Hostýn
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Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
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