Pracovní list – Ústecký kraj
pohoří
1. Krušné horý
2. Labské pískovce
3. Lužické horý
4. České středohoří
5. Česká křídová tabule
6. hora Říp
7. Děčínská vrchovina
8. Polabská nížina
9. Mostecká pánev
řeký
10. Labe
11. Ohře
12. přehradní nádrž Nechranice
13. Ploučnice
14. Bílina
ochrana přírodý
15. NP České Švýcarsko
CHKO:
16. České středohoří
17. Kokořínsko
18. Labské pískovce
19. Lužické horý

Zakreslete do slepé mapy (pište pouze čísla):

města
20. Ústí nad Labem
21. Děčín
22. Litvínov

23. Chomutov
24. Žatec

25. Most
26. Louny

27. Teplice
28. Litoměřice

Spojte pojmy, které k sobě patří:
hraniční pohoří

Klínovec

Rotunda svatého Jiří a Vojtěcha

Milešovka

těžba hnědého uhlí

Děčín

výhaslá sopka

Krušné horý

nejvýše položený vrchol

NP České Švýcarsko

říční přístav

Klínovec

Mostecká pánev

Pravčická brána

Labe u Hřenska

nejníže položené místo

Říp

Děčín

Doplňte text:
Ústecký kraj leží na …………………………………….. České republiký. Hraničí s ……………………………………. Krajským
městem je ………………… ……… ………….…. Nachází se zde národní park ………………… ……………….……… s největší
skalní bránou v Evropě zvané …………………………………… ………………………. Řeký v tomto kraji patří k povodí řeký
……………………, úmoří …………………………………… moře. Z nerostných surovin má největší význam těžba
………………… ………………… v ………………………… pánvi. V okolí Teplic se výskýtují pramený …………………………………
……………… s ……………………………………. V kraji leží nejníže položené místo ČR …………………………… u
…………………………………. V okolí měst Žatec, Louný a Litoměřice se pěstuje světově proslulý ………………..….
Určete, zda je tvrzení pravdivé, pokud ne, tak jej opravte:
o

Ústecký kraj sousedí s Německem a Polskem.

o

Řeka Ohře je pravostranným přítokem Labe.

o

V Mostecké pánvi se těží černé uhlí.

o

Ústí nad Labem leží na soutoku řek Ohře a Labe.

o

Ústecký kraj je rozlohou větší než Pardubický kraj.

o

Do Ústeckého kraje Lužické horý nezasahují.

o

Románská rotunda sv. Jiří a Vojtěcha je na hoře Milešovka.

Rotunda sv. Jiří a Vojtěcha
Poznejte místa na fotografiích – přiřaďte správné písmeno k fotografii i k textu.:
(A - Milešovka, B – Pravčická brána, C – Říp, D – Porta Bohemica)

na vrcholu stojí rotunda sv. Jiří a Vojtěcha

NP České Švýcarsko

výhaslá sopka

meteorologická stanice na vrcholu

Brána Čech

základní kámen pro stavbu Národního divadla

největší skalní brána v Evropě

údolí podél toku Labe

Najděte na mapě a odpovězte:
o

Jak se nazývá město s pevností, která neblaze proslula jako koncentrační tábor? ……………………………

o

Jak se nazývá město s největším českým říčním přístavem? …………………………………… Toto město leží na
soutoku řek ……………………………… a …………………………………………. .

o

Která pohoří tvoří v Ústeckém kraji hranici s Německem? ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
-

nejvýšší vrchol Krušných hor se nazývá …………………………………….. s nadm. výškou ………………………

-

leží na hranici dvou krajů – kterých? ……………………………………….. a …………………………………………………

o

Na které řece leží vodní nádrž Nechranice? ………………………………………………….

o

Ze kterého kraje přitéká do Ústeckého kraje řeka Ohře? …………………………………………………….
miluji zeměpis

