
Pracovní  list – kraj Vysoc ina 

Zakreslete do slepé mapy (pište pouze čísla): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

města:  22. Třebíč, 23. Havlíčkův Brod , 24. Žďár nad Sázavou, 25. Jihlava, 26. Humpolec, 27. Pelhřimov 

 

Se kterými kraji kraj Vysočina sousedí?     

  

 

 

Spojte řeky se správným povodím a úmořím. 

 

Svratka 

Jihlava    VLTAVA, LABE 

Sázava        ČERNÉ MOŘE 

Moravská Dyje       

Nežárka        SEVERNÍ MOŘE 

Rokytná   DUNAJ 

Oslava  

 

Označ správná tvrzení, chybná oprav. 

o Potravinářský průmysl zpracovává místní potraviny (brambory, maso). 

o Důležitým odvětvím průmyslu je strojírenství. 

o Těžby dřeva využívá papírenský průmysl. 

o V kraji Vysočina se nachází naše jediná jaderná elektrárna Dukovany. 

pohoří 

1. Českomoravská vrchovina 

2. Javořice (837 m n. m.)  

3. Devět skal (836 m n. m.) 

4. Jihlavské vrchy 

5. Žďárské vrchy 

řeky 

6. Sázava  

7. Svratka 

8. Jihlava 

9. Moravská Dyje  

10. Želivka  

11. Nežárka  

12. Oslava 

13. Rokytná 

14. Jevišovka  

15. rybník Velké Dářko  

16. přehradní nádrž Dalešice  

17. přehradní nádrž Vír 

ochrana přírody 

18. CHKO Žďárské vrchy 
19. CHKO Železné hory 
20. Mohelenská hadcová step 
21. Žákova hora 
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Vysočina je jediným krajem se třemi památkami zapsanými na seznam UNESCO. Přiřaď k památkám 

správný název. 

1. centrum města Telč     B.   židovská čtvrť v Třebíči         C.   poutní kostel na Zelené hoře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplň přírodní a kulturní zajímavosti do textu. 

Jihlava, Javočice, vyšší, nižší, Dukovany, Českomoravská vrchovina, Melechov 

Většinu povrchu kraje zaujímá ………………………………………………… s nejvyšší horou ……………………………………… . 

Vrch na území okresu Havlíčkův Brod je v některých pramenech označován za geografický střed Evropy. 

Průměrné teploty jsou zde ……………………………………… a srážky naopak ……………………………………… . Největším 

městem kraje je ……………………………………… . Nedaleko obce ……………………………………… byla postavena první 

jaderná elektrárna v ČR. 

Na následujících obrázcích jsou loga některých potravinářských závodů v regionu. Napiš, jaký výrobek 

daný podnik vyrábí. 

 

 

 

 

 

 

Vyber jednu správnou odpověď. 

 Hlavní evropské rozvodí prochází:  Zemědělství Vysočiny se zaměřuje na: 
 a) Českomoravskou vrchovinou  a) pěstování brambor a olejnin 
 b) Polabskou nížinou  b) ovocnářství 
 c) pohořím Krkonoše  c) chov koní 
    
 Pastevectví skotu najdeme hlavně:  Nejvyšším vrcholem Vysočiny je: 
 a) v Libereckém a Pardubickém kraji  a) Devět skal 
 b) v Královehradeckém kraji  b) Javořice 
 c) v kraji Vysočina  c) Žákova hora 
 

Vylušti přesmyčky, označ polohu měst do mapy kraje Vysočina. 

1. ÍBČTEŘ - ……………………………………… 

2. MVLHOŘIPE - ……………………………………… 

3. LŮÍČVHAKV RDBO - ……………………………………… 

4. HALJAIV - ……………………………………… 

 

Vysvětli pojem „seznam světového dědictví UNESCO“ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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