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Zadané učivo ke dni 8.6. 
Nejdříve prosím žáky, kteří ještě neudělali test, aby tak učinili!!! 
Dále vám zasílám řešení úkolu z minulého týdne, jedná se o mapku - Ústecký kraj - 
úkoly k němu.  
Dále vás prosím o dodělání Ústeckého kraje (posílám pracovní list - doplnit podle 
učebnice strana 55 - 57). 
Jinak bych vás ještě chtěla poprosit ohledně učebnic. Ve středu nebo ve čtvrtek 
budete odevzdávat učebnice. Prosím, dejte je do pořádku, ať můžou sloužit příští rok 
dalším žákům. (jenom připomínám odevzdat 2 díly zeměpisu!!)  
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1. Pracuj s atlasem, odpovědi zapiš do poznámek: 
a) Popiš polohu Ústeckého kraje. Se kterými kraji sousedí?  
Ústecký kraj leží na severozápadě ČR, při hranicích s Německem. Sousedí 
s Karlovarským, Plzeňským, Středočeským a Libereckým krajem.  

2. Přiřaď čísla 1–7 k městům podle jejich umístění na mapce: 
Ústí nad Labem – krajské město ležící na soutoku Labe a Bíliny …2..... 
Děčín – město s největším přístavem ...1..... 
Litoměřice – město ležící na soutoku dvou řek, známé výstavou Zahrada Čech ..6. 
Teplice – lázeňské město ....3..... 
Most – sídlo společnosti Mostecká uhelná  ....4..... 
Chomutov – město severně od Nechranické vodní nádrže .....5...... 
Louny – historické město na Ohři ....7..... 
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ÚSTECKÝ KRAJ  

Krajské město je ______________________, v tomto kraji se nachází NP - Č____________________ se 

známou P______________________ 

Přírodní podmínky: 

Hranici se Německem tvoří K_______________________, L_____________________ a L__________________. 

Ve středu kraje - Č________________________, jižně - Č________________________ - hora ___________. 

V tomto kraji nejníže položené místo ČR - ______________________ (115 m n. m.) 

Většinu území odvodňuje řeka _________, přítoky P_______________ a O_________ - nádrž 

N______________ 

Obyvatelstvo a sídla: 

Nejhustěji zalidněné ______________________ pánve - města - Ch_____________, M________ a 

T___________, dále na Labi - Ú_________________ a D___________. 

v rámci ČR - nejvyšší míra nezaměstnanosti - díky poklesu těžby ________________. 

Hospodářství: 

- oblast P_____________________ - vysoce rozvinutá průmyslová výroba 

- zemědělská oblast - podél toků L_________ a Ohře, černozem a hnědozem - pěstování ovoce a 

z_____________ 

- pěstování chmele - okolí měst Ž__________, L___________ a L_______________. 

- Mostecká hnědouhelná pánev - těžba ________________, těžba omezována - v blízkosti tepelné elektrárny - 

P_______________, T______________ a P_______________ 

- v Litvínově  - zpracování ropy - Ch_______________. 

- důležitá dopravní poloha - silnice ________ - spojuje sever a jih Evropy 

- Labe - důležité pro ______________ dopravu  

Zajímavosti: 

Častým cílem turistů - NP _____________________ - pískovcová "skalní města " - zvláštní útvary - věže, brány 

- hora Říp - románská rotunda sv. J________________, dále zámky T___________, D___________, 

L_______________. 

 


